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Hyvinkään
hallihanke
Ikuisuusprojekti jälleen hengissä,
mutta mitä lysti maksaa?

Kenkätesti
Testiryhmä arvioi myydyimmät kengät

EM-ennakko
Kuinka Suomelle tulee käymään?

Obertsdorf 2000
Suomalaisen curlinghistorian kulmakiviä
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33-35 Sivulla 4 kuulet presidentiltä ja sivuilla 33-35 kuulet presi-dentistä.

 Edellisessä curlinglehdessä (numero 
03/2010) tarrasimme tutkiskelemaan la-
jimme kehityssuuntaa usean eri artikkelin 
voimin monista eri näkökannoista. On 
selvää, että oli laji mikä tahansa on sen 
toimintaedellytyksenä varteenotettavat 
harrastusmahdollisuudet. Curlingin osalta 
tämä ylevä tokaisu voidaan käytännössä 
purkaa kahteen toisiinsa limittyvään 
osaan: toimivaan curlinghalliin ja aktiivi-
seen seuratoimintaan. 
 Ilman omaa harrastustilaa, eli tässä 
tapauksessa curlinghallia, on seura pitem-
män päälle monesti ylivoimaisen haasteen 
edessä toimintansa jatkamisen suhteen. 
Toiminnan kasvattaminen jää tällöin hel-
posti pelkäksi päiväuneksi. Päinvastoin, 
ilman pysyvää infrastruktuuria seuratoi-
minta usein henkilöityy yhteen tai muuta-
maan seura-aktiiviin, jotka oman innos-
tuksensa lopahtaessa myös tahtomattaan 
tulevat kuopanneeksi koko lajin paikka-
kunnallaan. On sanomattakin selvää, että 
lajin kehittämisen ja harrastajamäärien 
kasvun suhteen ”ykkösprioriteetin” tulee 
olla hallien rakentamisessa. Uskaltaisin 
väittää, että jopa vääristyneesti ”tarjonta 
lisää kysyntää”-mentaliteetilla. 
 Tässä numerossa jatkamme lajin kehit-
tämiseen liittyvien haasteiden seuraamista 
esittelemällä konkreettisesti Hyvinkään 
Curlingseuran haasteita uuden hallin 

rakentamiseen liittyen. Puheet nykyisen 
pressuhallin korvaamisesta useampiratai-
sella lämpimällä hallilla aloitettiin jo toista 
vuosikymmentä sitten tilan puutteesta 
johtuen. Vihdoin tilanteeseen näyttää 
löytyvän kaikkia osapuolia ilahduttava 
ratkaisu. Paikalliset ovat tosin tähän 
innostukseen ehtineet tottua vuosien 
varrella ja jälleen herää huoli siitä, että 
nuolaistaanko jälleen ennen kuin tipahtaa?
 Lajin kannalta hankkeessa on myös 
olemassa toinen hyvin positiivinen seikka. 
Toimintaa hallissa tulisi pyörittämään 
seura itse. Maassamme on menneinä vuo-
sina nähty harmittavan monta hukattua 
mahdollisuutta, joissa uusi rata/halli on 
valjastettu puhtaasti liiketoiminnallisiin 
tavoitteisiin ja näin onnistuttu karkotta-
maan sieltä myös harrastajat. Sen sijaan 
puhtaasti harrastajia varten rakennetut 
(kylmätkin) hallit ovat pitäneet pintansa 
ja kasvattaneet alueidensa harrastajamää-
riä. Voittoa tavoittelemattomat hankkeet 
siis selviytyvät, mutta karkottavat herkästi 
vuorostaan rahoitus- ja rakennustahot. 
Tällöin ainoa realistinen malli hallien 
määrän kasvattamiseen olisikin vahvasti 
seura/liittovetoinen aktiivinen työ. Mikä 
on tulevaisuudessa curlingliiton rooli 
uusien hallihankkeiden konsultoinnissa? 
Voisiko liitolla olla esimerkiksi tarjolla val-
miita hallisuunnitelmia (pohjapiirroksista 

tarkkoihin kustannusarvioihin) seuroille? 
Jo parikin erilaista tällaista hyvin riisuttua 
valmista perusratkaisua madaltaisi seuro-
jen kynnystä lähteä etsimään rahoitusta 
ja rakentamaan yhteistyötä paikallisten 
päättäjien kanssa.
 
Riku Harjula

Osoitteenmuutokset:
 riikka.louhivuori@welho.com

Curlinglehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Toiveaiheita,
 palautetta, ideoita, kuvia yms. otetaan vastaan toimituksen 
sähköpostiosoitteessa  curlinglehti@gmail.com

Ilmoitusvaraukset, mainospaikkahinnastot sekä aineistopäivät 
osoitteesta rharjula@gmail.com . Ilmoitusaineistot sähköisessä 
muodossa sähköpostilla tai muuten erikseen sovitulla tavalla. 

Painopaikka:
Priimuspaino Oy
Loimaa

Julkaisija:
Suomen Curlingliitto ry
Toimituksen osoite:
Kivivuorenkuja 4 a 3 01620 
Vantaa

Päätoimittaja:
Riku Harjula
+358400528778
rharjula@gmail.com

Ulkoasu ja 
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Kalle Wallin
kwallin@ulapland.fi 

Toimitussihteeri:
Riikka Louhivuori
riikka.louhivuori@welho.com

Toimitus ja vakituiset 
avustajat:
Jari Laukkanen
Tommi Häti
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Fred Randver
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Tässä numerossa:

kuvitus: Kalle Wallin  Kansi
Pääkirjoitus 2

Sisällys &  YMCA 3
Puheenjohtajan palsta  4

Liiton development offi cer kartoittaa kehityssuuntia  5
Meillä ja maailmalla  6-8

Pyörätuolicurlingin MM-paikka jäi Suomelta vielä haaveeksi 9
Hyvinkään hallihanke  10-15

Mestareiden palstat 16-17
EM 2010, kisaennakko18-20

Etelänaapuri  21
Hammerin arvo  22-23

10 vuotta sitten 24
Maajoukkueiden arvostus 25

Kenkätesti 26-29
SM-sarjaennakko 30-31

Ministeri on ice  32
Mr President 33-35

Mistä on pienet peliolosuhteet tehty?

PS: Curlinglehdellä on jälleen yksi kalenterivuosi 
lisää vuosirenkaita vyötäröllään. Nyt on tullut 
aika äänestää menneen vuoden mieleenpainuvim-
mat, kiinnostavimmat ja ärsyttävimmät lehtiju-
tut! Lehden kehittämisen kannalta äänestyksen 
tulokset on todella mielenkiintoista nähdä, joten 
toimitus toivookin äänestykseen mahdollisim-
man laajaa osanottoa. Kiitoksena vastaajien 
kesken arvotaan palkintoja ja arvonnan tulokset 
julkistetaan helmikuun lopulla ilmestyvässä 
numerossa. Kysely löytyy liiton webbisivuilta 
osoitteesta www.curling.fi !

4

6 Maajoukkuemies rötösten tiellä!Kuva: WCF arkisto

30-31
SM-sarjassa luvassa tiivis kärki

Kuva: Jermu Pöllänen

6 Maajoukkuemies rötösten tiellä!Kuva: WCF arkisto

12
Stefan Wallin ottaa kantaa 

Hyvinkään hallihankkeseen 

Kuva: Valtioneuvoston kuvapankki

Riku Harjula
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 Liiton syyskokous antoi allekirjoitta-
neelle edelleen mandaatin jatkaa liiton 
puheenjohtajana. Kiitos  teille kaikille 
luottamuksesta ja ystävyydestä! Nöyrin 
mielin, mutta edelleen intoa täynnä, 
haluan jatkaa työtä Suomalaisen Curlingin 
hyväksi. Meillä on paljon uusia haasteita 
edessä, ja toisaalta mielenkiintoisia hank-
keita vireillä, joten olen enemmän kuin 
mielelläni mukana viemässä niitä eteen-
päin! 
 Syyskokouksessa myös vahvistettiin 
hallituksen suunnitelmat valtionavun 
osittaisesta kohdentamisesta valmennus-
toimintaan. Työnimikkeenä on ”liittoval-
mentaja”, jonka tehtävänä ennen kaikkea 
olisi suomalaisen huippucurlingin tason 
nostaminen ja laajentaminen. Arvokisame-
nestyksen palauttaminen on lajimme ke-
hityksen kannalta tärkeätä!  Development 
Offi  cerin toimen tavoin, jonka myös toi-
vomme jatkuvan, suunniteltu valmennus-
toiminta olisi  projektiluontoista. Mutta 
kunhan saamme ensi vuoden valtionapua 
koskevan päätöksen, tiedotamme asian 
etenemisestä tarkemmin. Syyskokouksen 
päätöksiin kirjattiin myös hallitukselle 
annettu valtuutus myöntää avustuksia 
muillekin joukkueille kuin edustusjouk-
kueille, mikäli näiden katsotaan täyttävän 
huippu-urheilulle asetettavat kriteerit ja 
mikäli joukkueen oma panostus huipulle 
pääsemiseksi on riittävän korkealla tasolla. 
Lisätietoja ja määräaika hakemuksille 
ilmoitetaan myöhemmin.

Antidoping -t i toudesta huoleht iminen

Tässä yhteydessä on taas hyvä kertaalleen 
muistuttaa antidoping-säännöstön olemas-

saolosta sekä sen merkityksellisyydestä 
myös oman lajimme parissa. Allekirjoitta-
neellekin on tullut jo tämän syksyn aikana 
pari asiaa koskevaa tiedustelua, ja on 
ilmeistä etteivät asiaa koskevat säännökset 
ole todellakaan selviä kaikille harrasta-
jillemme, eivätkä kaikki suhtaudu asiaan 
riittävällä vakavuudella. 
 Jokaisella eri SM-kilpailuihin osallistu-
valla pelaajalla, edustuspelaajista puhumat-
takaan, joka käyttää jotain lääkeainetta, 
on velvollisuus omalta osaltaan selvittää 
käyttämänsä aineen sallittavuus ja tarvit-
taessa hakea käyttöä koskeva erivapaus. 
Asiaa koskevat ohjeet löytyvät myös liiton 
web-sivuilta harrastajille-osiosta. On syytä 
muistaa, että testejä voidaan tehdä kaikis-
sa em. kilpailuissa, eikä meillä kenelläkään 
ole lajimme kannalta varaa jäädä kiinni 
positiivisesta testituloksesta, johtuipa se 
sitten tietämättömyydestä taikka välin-
pitämättömyydestä! Liitto on jakanut 
seuroihin ”Kielletyt lääkeaineet” luetteloa, 
minkä lisäksi liitto tulee nyt järjestämään 
myös asiaa koskevan koulutustilaisuuden, 
josta vastaa ADT. Muistathan siis huoleh-
tia, että asia on omalta osaltasi kunnossa!! 

EM-kisat  huipentaa kauden

Tässä curlinglehden numerossa painote-
taan EM-kisoja, joten haluan myös omalta 
osaltani muistuttaa kohta alkavista tämän 
vuoden EM-kisoista ; muistakaa seurata 
kisoja aktiivisesti, ja ennen kaikkea muis-
takaa kannustaa Suomen edustusjoukku-
eita! Meidän kaikkien tuki on tärkeätä 
joukkueidemme menestykselle. 
 Ja kuten jo edellisessä numerossa 
totesin, nyt alkavat kisat ovat erittäin 

merkitykselliset myös tulevia olympiakiso-
ja silmällä pitäen – varsinkin, kun WCF:stä 
on nyt tullut tieto, että vuoden 2014 
kisojen karsintasysteemiä saatetaan vielä 
muuttaa joulukuussa pidettävissä koko-
uksissa. Kansainvälinen olympiakomitea 
painostaa WCF:ää lyhentämään karsinta-
aikaa, ja pöydällä onkin nyt ehdotus, että 
isäntämaan lisäksi seitsemän eniten pistei-
tä kerännyttä joukkuetta pääsisi vuoden 
2014 kisoihin MM-kisojen 2012 ja 2013 
perusteella. Tämän lisäksi kaksi paikkaa 
jaettaisiin erillisessä karsintaturnauksessa 
marraskuussa 2013, johon pääsisivät kaikki 
muut pisteitä em. kisoissa saavuttaneet 
maat sekä maat, jotka osallistuivat vuoden 
2011 MM-kisoihin.  Mikäli tämä esitys 
menee läpi, jää nähtäväksi, onko systeemin 
muutos Suomen kannalta hyvä vaiko ei...  
Mutta tässä vaiheessa on siis joka tapauk-
sessa tärkeätä, että huudetaan Ellenin ja 
Kallen joukkueet ensi kevään MM-kisoi-
hin, eli TWT!! 

Lopuksi toivotan kaikille jännittävää EM-
kisaviikkoa sekä Hauskaa Joulunaikaa!! 

Olli Rissanen

KIITOS!

Liiton development officer 
kartoittaa kehityssuuntia

 ”Pääasiallinen fokus on ollut selvitystyön 
tekeminen etenkin pääkaupunkiseudun ulko-
puolisten seurojen tilasta. Myös pääkaupun-
kiseudun ulkopuolisia jäähallihankkeita on 
kartoitettu ahkerasti, jotta niiden kuvioihin 
päästään tuomaan mukaan curling  ennen 
rakennusvaihetta. Tämän lisäksi pyörätuo-
licurlingin aseman kehittämiseksi on tehty 
ennakoivaa kartoitustyötä.”
 ”Yksi konkreettisimmista jo aikaansaa-
duista asioista on esimerkiksi koulutusyh-
teistyön tiivistäminen Suomen Antidoping-
toimikunnan kanssa. Aikaa on käytetty myös 
paljon esimerkiksi muiden sidosryhmien 
kanssa neuvottelemiseen yhteistyön tiivistä-
misestä. Muun muassa kouluihin on oleellista 
olla yhteydessä curlingin sisällyttämiseksi 
liikuntatuntien lajikirjoon. Lisäksi uusien 
sponsorien hankinta liitolle on luontainen 
ikuisuusprojekti, johon on keskitytty syksyn 
aikana. ”
 ”Kartoitustyötä on siis tehty laajalti ja 

vuoden alussa luovutan liitolle raporttini 
aiheesta.” 

L i i ton ja seurojen yhteistyö

 Miten uusi työ on otettu vastaan 
seuroissa?
”Vastaanotto on ollut todella positiivista 
kautta linjan ja curlingyhteisöön on hyvin 
helppoa päästä mukaan. Seurakenttä on 
suhtautunut myös innostuneesti liiton 
suunnasta tulleeseen apuun ja esimerkiksi 
junioritoiminta tarvitseekin kehittyäkseen 
koordinoitua tekemistä ja apuvoimia seuro-
jen ulkopuolelta.”
Millaisia suunnitelmia juniorityön ke-
hittämiseksi on jo ehditty ideoida?
”Pienempien seurojen voimavarat eivät 
millään riitä junioritoiminnan kehittämiseen, 
minkä vuoksi pian pyritään nimeämään 
alueelliset juniorikoordinaattorit. Näihin 
koordinaattoreihin seurat voivat tukeutua ja 

junioritoiminta päästään toivottavasti nosta-
maan hiljalleen uudelle tasolle. Konkreettisia 
ideoita juniorien rekrytoimiseen ja sitoutta-
miseen lajin pariin ovat esimerkiksi Ou-
lunkylän hallissa pyörivän sunnuntaiklubin 
monistaminen muillekin paikkakunnille sekä 
yhteistyön tiivistäminen koulujen kanssa.”
 ”Kuitenkin niin juniorien kuin 
muunikäistenkin harrastajien määrien 
kasvattamisessa olennaisin asia on silti 
pelipaikkojen määrän ja jääajan lisääminen. 
Pienempien jäähalleissa curlingia harrastavi-
en seurojen kohdalla yhteistyötä paikallisten 
taitoluistelijoiden kanssa pyritään tiivis-
tämään. Tällöin samalla vuorolla kaukalo 
voisi olla jaettuna käytössä sekä nuorille 
taitoluistelijoille, että samaan aikaan toisella 
laidalla eristettyinä pelaaville curlaajille. 
Isompien seurojen kohdalla oleellista on 
saada rakennettua omia halleja. Vaikka sitten 
pieniä kylmähalleja, joita myöhemmin voisi 
muuttaa lämpimiksi.” 

Suomen cur l ingl i i t to sa i  kesän lopul la r ive ih insä ens immäisen palkatun työnteki jän mm. kartoittamaan 
l i i ton ja la j in kehitysmahdol l i suuks ia ja tulevaisuuden suuntavi ivoja.  Cur l ingleht i  tavoitt i  Development 

Off icer iks i  n imetyn Karr i  Kupar in ja t ivas i ,  mitä mies on saanut menneinä kuukausina a ikaiseks i .
Teksti: Riku Harjula 

Curlinglehti etsii joukkoonsa lisää lajista innostuneita vahvistuksia. 
Toimituksen nykyrakenteen vuoksi haemme toimittajaa tai vakituista avustajaa 
etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. 
Aiempi kokemus viestinnästä on toki eduksi, mutta ei välttämätöntä. Lehtemme 
toimitus tarjoaa tarvittavan ”koulutuksen” aiheeseen. Tärkein työväline onkin
vilpitön innostus ja kiinnostus curlingia kohtaan! Osallistumisen taso ja määrä 
on erikseen sovittavissa.

Lähetä avoin hakemus  osoitteeseen rharjula@gmail.com ja 
liity osaksi innokasta työryhmäämme!

”Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jos jokainen tekee jotakin tulee kaikki tehdyksi!”

Curlinglehti etsii joukkoonsa lisää lajista innostuneita vahvistuksia. 
Toimituksen nykyrakenteen vuoksi haemme toimittajaa tai vakituista avustajaa 
etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. 
Aiempi kokemus viestinnästä on toki eduksi, mutta ei välttämätöntä. Lehtemme 
toimitus tarjoaa tarvittavan ”koulutuksen” aiheeseen. Tärkein työväline onkin
vilpitön innostus ja kiinnostus curlingia kohtaan! Osallistumisen taso ja määrä 
on erikseen sovittavissa.

Lähetä avoin hakemus  osoitteeseen 
liity osaksi innokasta työryhmäämme!

”Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jos jokainen tekee jotakin tulee kaikki tehdyksi!”
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 Mukana on kuusi mies- ja kuusi naisjouk-
kuetta. Isäntää edustavat tutut olympiavoit-
tajat ja maailmanmestarit Kanadasta sekä 
moninkertainen arvokisakävijä USA:sta. 

TEAM NORTH AMERICA -  miehet

MARTIN (CAN)
Fourth: Kevin Martin (Skip)
Third: John Morris
Second: Marc Kennedy
Lead: Ben Hebert

KOE (CAN)
Fourth: Kevin Koe (Skip)
Third: Blake MacDonald
Second: Carter Rycroft
Lead: Nolan Thiessen

FENSEN (USA)
Fourth: Pete Fenson (Skip)
Third: Shawn Rojeski
Second: Joe Polo
Lead: Ryan Brunt

Muun maailman joukkueet ovat myöskin 
täynnä tuttuja nimiä, sillä viime vuosien 
paras eurooppalainen joukkue Norjasta on 
itseoikeutetusti paikalla kuten toinenkin 
viime vuoden menestyjä Ruotsista. Mielen-
kiintoinen on sen sijaan kolmas joukkue, 
joka koostuu kolmen eri maan kuuluisista 
pelaajista. Nämä pelaavat ensi kertaa yhdessä 
joukkueena. Saa nähdä, miten homma toimii, 
kun entiset ja nykyiset kilpakumppanit laite-
taan samaan porukkaan.

TEAM WORLD -  miehet

MURDOCH (SCO/SUI/GER)
Fourth: David Murdoch (Skip) (SCO)

Third: Ralph Stoeckli (SUI)
Second: Andreas Lang (GER)
Lead: Simon Struebin (SUI)

ULSRUD (NOR)
Fourth: Thomas Ulsrud (Skip)
Third: Torger Nergaard
Second: Christoff er Svae
Lead: Haavard Vad Petersson

EDIN (SWE)
Fourth: Niklas Edin (Skip)
Third: Sebastian Kraupp
Second: Fredrik Lindberg
Lead: Viktor Kjaell

Naisten puolella Pohjois-Amerikka heittää 
peliin kokeneet ja kuuluisat nimet:

TEAM NORTH AMERICA -  naiset

BERNARD (CAN)
Fourth: Cheryl Bernard (Skip)
Third: Susan O’Connor
Second: Carolyn Darbyshire
Lead: Cori Morris

JONES (CAN)
Fourth: Jennifer Jones (Skip)
Third: Kaitlyn Lawes
Second: Jill Offi  cer
Lead: Dawn Askin

BROWN (USA)
Fourth: Erika Brown (Skip)
Third: Nina Spatola
Second: Ann Swisshelm
Lead: Laura Hallisey

Muun maailman joukkue vilisee sekin 
moninkertaisia arvoturnausmenestyjiä, joten 

odotettavissa on mielenkiintoiset turnajaiset. 
Varsinkin Kiinan naisjoukkue on mielenkiin-
toinen tapaus. Samoin on mielenkiintoista 
nähdä, pääseekö keväällä Finnish Bonspielin 
voittoa sveitsiläisjoukkueessa tuulettanut 
Imogen Oona Lehmann mukaan joukku-
eeseen, sillä hän on siirtynyt täksi kaudeksi 
Andrea Schöppin joukkueeseen pelaamaan 
kolmosheittäjän rooliin. Nimi ei vielä ollut 
listassa vaan Schöppin vanha joukkue on 
nimettynä, mutta odotellaan.

TEAM WORLD -  naiset

WANG (CHN)
Fourth: Bingyu Wang (Skip)
Third: Yin Liu
Second: Qingshuang Yue
Lead: Yan Zhou

SCHÖPP (GER)
Fourth: Andrea Schöpp (Skip)
Third: Monika Wagner
Second: Corinna Scholz
Lead: Stella Heiss

OTT (SUI)
Fourth: Mirjam Ott (Skip)
Third: Carmen Schaefer
Second: Carmen Kueng
Lead: Janine Greiner

Muun maailman joukkueessa valmennusteh-
tävissä on Peja Lindholm (SWE) ja kapteenin 
tahtipuikkoa heiluttaa Pål Trulsen (NOR). 
Pohjois-Amerikan kapteenina toimii Neil 
Harrison (CAN) ja valmentajana Rick Lang 
(CAN).

Continental Cup 2011 
joukkueet valittu

Joukkueet ens i  tammikuun Cont inental  Cupi in ju lk istett i in 13. lokakuuta.  Golf in Ry-
der Cupia muistuttava Pohjois-Amerikka vastaan muu maai lma tapahtuma otel laan 

13. -  16.  tammikuuta St .  Albert issa,  Kanadan Albertan osavalt iossa. 

Pejalle uusi 
rooli Ruotsin 
curlingissa
 Kolminkertainen maailmanmestari ja 
kaksinkertainen Euroopan mestari Peja 
Lindholm on nimetty maansa maajouk-
kueiden päävalmentajaksi. Pesti on neli-
vuotinen ja päätoiminen. Tehtäviin kuuluu 
maajoukkueiden kanssa työskentely sekä 
junioritoiminnan kehitys ja valmennus.
 40-vuotias Peja heitti oman harjansa 
naulakkoon vuonna 2007 yritettyään hetken 
pelata uudella ryhmällä pettymykseen päät-
tyneen Torinon olympiaprojektin jälkeen. 
Peja asuu edelleen Östersundissa ja hoitaa 
uutta tehtäväänsä kotoa käsin.

 Kanadan paralympiakultaan pyörätuoli-
curlingissa kipparoinut Jim Armstrong on 
myöntänyt syyllisyytensä lääkkeiden salakul-
jetukseen. Jim ja hänen poikansa Gregory 
olivat syytettynä suuren lääke-erän salakulje-
tuksesta Seattlessa. He yrittivät salakuljettaa 
2544 Viagra-pilleriä ja 260 Cialis-pilleriä 
viime keväänä Kiinasta ja Intiasta kotimaa-
hansa Kanadaan. 
 59-vuotias Armstrong poikineen pidätet-
tiin 15. huhtikuuta ja on ollut vangittuna siitä 
lähtien. Hammaslääkärinä toiminut Arm-
strong oli tilannut siniset pillerit postiloke-
roon USA:n puolelle ja jäi kiinni ns. ”rysän 
päältä” hakiessaan lähetystä postista.
 Syyttäjän mukaan tuomiosopimukseen 
merkittiin 50 000 dollarin sakot, yhdyskun-
tapalvelua ja jo istuttu vankila-aika. Pojalle 
rapsahti 1 vuosi ja 1 päivä vankilaa. Tuomari 
vahvistaa tuomion tammikuussa 2011.

Curlingpelaaja 
tuomittiin 
salakuljetuksesta

 Maailman curlingliitto ja Kanadan liitto 
ovat solmineet sopimukset kolmista MM-
kisoista tuleville vuosille. Naisten MM-kist 
järjestetään Kanadan maaperällä 2012 ja 
2014. Lisäksi miesten MM-kisat pidetään 
vuonna 2013 Kanadassa. Kanadan liitto 
päättää myöhemmin kaupungit, joissa kisat 
pidetään.
 2011 MM-kisat miesten osalta on jo aiem-
min myönnetty Kanadan Reginalle sekä 2012 
kisat Sveitsin Baselille. Naisten MM-kisat 
vuonna 2011 järjestetään sovitusti Tanskan 
Esbjergissä.

Kanadaan 
myönnetty 
kolmet MM-kisat

 Winnipegin Mike McEven nousi 
suurten nimien joukkoon voitettuaan 
kauden ensimmäisen Grand Slam –tittelin 
Windsorissa Kanadassa. Finaalissa kaatui 
kokenut Jeff  Stoughtonin joukkue 
lukemin 4-2. Ansioita voitto toi joukkueel-
le CAD 24 000 ja fi naalin kakkosellekin 
CAD 17 500. Voittajajoukkue kaatoi mat-
kalla fi naaliin myös suurimman suosikin eli 
Kevin Martinin olympiasankarijoukku-
een. McEvenin ryhmä pelasi vakuuttavasti 
koko turnauksen voittamalla kaikki 7 
otteluaan. Finaali ratkesi kipparin mukaan 
toisen pään varastukseen, jolla joukkue 

pääsi kontrolloimaan peliä ja sai lopulta 
hoidettua homman kotiin. Samoin ottelu 
Martinia vastaan ratkesi varastukseen, 
joten McEven pitikin pisteiden varasta-
mista salaisuutena turnausvoittoon. Mike 
McEvenin lisäksi joukkueessa pelasivat 
B.J. Neufeld, Matt Wozniak ja Denni 
Neufeld. Laittakaa nimet mieleen, jouk-
kueesta saataneen kuulla vielä lisää. Loput 
kolme Grand Slam –sarjan turnausta 
pelataan joulukuun puolivälissä (Vernon), 
tammikuun lopussa (Oshawa) ja huhtikuun 
alussa (Grande Prairie).

Mike McEven kauden ensimmäisen 
Grand Slamin voittoon

Uusi maratonpelin 
ennätysyritys Kanadassa
 Kuten viime vuoden lehdessä (03/2009) 
kerroimme, rikottiin pisimmän curlingot-
telun aikaennätys viime kaudella Kana-
dassa. Silloin ennätyslukemiksi pelattiin 
curlingia 50 tuntia ja 3 minuuttia yhtä-
jaksoisesti. Nyt uutta ennätystä yritetään 
jälleen lajin emämaassa (Coaldale Granite 
Club, Alberta) ja tavoitteeksi on asetettu 
54 tunnin peli. Joukkueessa saa olla viisi 
pelaajaa ja heitä kierrätetään pelin aikana. 

Joka kahdeksan tunnin jälkeen pidetään 
kahden tunnin tauko, jolloin pelaajat 
pääsevät huoltamaan itseään. Jokaisen 
pelatun tunnin jälkeen on lupa pitää viiden 
minuutin tauko, ja nämä tauot ovat ainoita 
mahdollisuuksia poistua jäältä. Kentän 
vierelle on myös viritetty sängyt, jotta 
kahden tunnin tauolla voidaan ottaa no-
koset ja sitten uusin kirkkain mielin jatkaa 
pelaamista.

 Vuoden 2000 Salt Lake Cityn sankari, 
Skotlannin Rhona Martin on toiminut 
skottien maajoukkueiden yhtenä valmen-
tajista (RCCC Performance Development 
Coach) jo jonkin aikaa. Samalla hän on 
suorittanut kolme vuotta kestävät val-
mentajaopinnot, jotka hän sai päätökseen 

marraskuun alussa. Kyseessä on lajirajat 
ylittävä Elite Coach –ohjelma, jonka val-
mentajat suorittavat kehittääkseen omaa 
valmennusosaamistaan. Vuodesta 2004 
järjestetty koulutus on tuottanut saari-
valtakunnassa 30 eliittivalmentajaa 17 eri 
lajissa.

Olympiavoittaja Rhona Martin 
valmistui valmentajaksi

Teksti: Jari Laukkanen 

Kuvat: WCF arkisto

Kuvaaja: Anil Mungal, Capital One
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 Maailman Curlingliitto WCF:n 

edustajana ja kisaorganisaattorina 

Lohjan pt-curlingin MM-karsinnoissa 

mukana ollut Keith Wendorf suit-

sutti Kisakallion urheiluopiston järjes-

telyitä estoitta: ”Tapahtumapaikkana 

tämänkaltainen tiivis urheiluopisto 

sopii pyörätuolicurlingin turnauspai-

kaksi todella hyvin. Kaikki tarvit-

tavat palvelut ovat hyvin lähellä ja 

urheiluopiston tuki järjestelyissä jätti 

todella hyvän maun kisoista. Järjestä-

jän apuvoimien määrä ja asenne ylitti 

odotukset! WCF:n puolesta uskallan 

jo julkisestikin toivoa, että MM-kar-

sinnat järjestettäisiin ensi vuonnakin 

Kisakalliossa. Asiaa ei tietysti ole vielä 

virallisesti päätetty, mutta neuvottelut 

sen suhteen aloitettiin jo turnauksen 

aikana. Pyörätuolicurlingin taso ja 

jäsenmäärät nousevat koko ajan, mikä 

asettaa haasteita myös kisajärjestely-

jen suhteen. Kisakalliossa edes osal-

listuvien maiden lukumäärän kasvu ei 

olisi ongelma.”

Kisakallio keräsi kiitosta kisaisäntänä
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 Olympiavoittaja Vancouverin kisoista ei 
jätä kilpakumppaneitaan rauhaan. Aikomus 
ei vielä ole suinkaan lopettaa vaan tähtäin 
on asetettu taas neljän vuoden päähän. 
Martin kertoo, ettei lopettaminen tullut 
kysymykseen vaan samalla joukkueella 
mennään kohti 2014 Sotshin kisoja. Koko 
joukkue (John Morris, Ben Hebert ja 
Marc Kennedy) on sitoutunut uuteen 
neljän vuoden projektiin, joka huipentuu 
seuraaviin olympialaisiin. Kaikkia pelaajia 
ajaa eteenpäin intohimo lajiin ja se onkin 
syynä siihen, että uusi projekti on laitettu 
alulle. ”Old bear” –lempinimen saanut Kevin 
Martin on nyt 44-vuotias ja sanoi, että hänen 
ylipuhumisensa oli vaikeinta, mutta nähtyään 
nuorempien innon ja halun jatkaa, hän ei 
voinut kieltäytyä kunniasta vaan motivoitui 
hommaan tosissaan.
Kevin Martinia ajaa eteenpäin myös toinen 
tavoite. Hänellä on kasassa urallaan tällä 
erää 15 Grand Slam -voittoa, joka on melkein 
tuplaten kuin seuraavaksi eniten voittaneella 
kipparilla. Palkintorahaakin on uralla ehtinyt 
kertyä jo kunnioitettavat yli 2 miljoonaa 
Kanadan dollaria. Martinin tähtäin on 18 voi-
tossa, sillä golfari Jack Nicklaus aikanaan 
ehti voittaa juuri tuon määrän golfi n Major-
turnausvoittoja. Grand Slam –turnauksia 
Martin pitää syystäkin curlingin Majoreina, 
hänen mukaansa siellä pelaavat ehdottomas-
ti parhaat joukkueet maailmassa, ja niiden 
voittamista vaikeampana kuin MM-kisojen 
tai olympiakisojen voittamista.

Kevin Martin 
asetti tähtäimen 
eteenpäin

Harjojen tuotekehittelyä Kanadassa
 Ennen olympialaisia kanadalaisilla 
oli vireillä erilaisia tutkimusprojekteja 
koskien harjausta. Sittemmin on käynyt 
ilmi, että Kanadan naisjoukkue pelasi Van-
couverin olympialaisissa uusilla, tarkoin 
varjellun salaisuuden verhoamilla harjoilla. 
Mistä on siis kyse?
 Bernardin joukkueen harjoissa oli 
harjatyynyn sisälle laitettu eräänlainen 
folion palanen, jonka tarkoituksena on 
heijastaa harjauskitkan aiheuttama lämpö 
takaisin harjan pohjasta jäähän. Harja-
kankaan alla oleva folionpalanen heijasti 
tehokkaasti lämpöä takaisin päin tutki-
muksissa ja niiden perusteella on syytä 
uskoa, että harjaamiseen saatiin rutkasti 
lisätehoa. Erityisesti heikommilla harjaa-
jilla (kuten esim. naiset) uusi viritys antoi 
erityisen paljon hyötyä.
 Uutta innovaatiota kokeili myös 
muutama miesjoukkue kuten Kevin 
Martinin joukkue ennen olympialaisia. 
Lopputuloksena oli heidän kohdallaan se, 
että jää ei kestänyt moista lisäviritystä har-
joissa vaan pebbli oli mennyttä saman tien. 
Näin ollen joukkue päätyikin käyttämään 

perinteisiä harjoja Vancouverissa. 
 Harjojen kehittely tällä tavoin onkin 
kirvoittanut monta uutta ideaa pitkään 
seisahduksissa olleeseen tuotekehitykseen. 
On heitetty ideana esim. kädenlämmittäji-
en laittamista harjatyynyn sisään ja montaa 
muutakin vastaavaa lämmittävää ainetta 
on siihen tehtävään mietitty. Lisäksi 
itse tyynyn pintamateriaalia kehitellään 
edelleen, sekään ei varmasti ole tullut 
tiensä päähän. Osa hulluimmista ideoista 
varmaan kuolee ennen toteutustaan, mutta 
jotain uutta voi siis vielä olla tulossa sillä 
saralla hyvinkin pian.
 Kenkien valmistajana paremmin 
tunnettu Arnold Asham on lähtenyt 
myös harjakehitykseen innolla mukaan. 
Ashamilta on tulossa ainakin uudella 
tavalla muotoiltuja harjanpäitä. Luvassa on 
bumerangin muotoista harjanpäätä sekä 
pyöreää harjanpäätä. Uuden muotoisia 
harjanpäitä on saatu lehtitietojen mukaan 
ainakin Jason Gunnlaugssonin porukan 
kokeiluun, joten seuratkaapa tätä joukku-
etta.

Suomen pyörätuol icur l ingmaajoukkue pääs i  ta iste lemaan paikasta pyörätuol icur l in-
gin MM-kisoihin kot i turnauksessaan Lohjan Kisakal l iossa marraskuun puol ivä l i ssä. 

MM-kars intaan osal l i s tu i  yhdeksän maata,  jo ista yks inkerta isen runkosar jan jä lkeen 
ratkott i in kaks i  parasta per inte ise l lä  page-systeemi l lä .  Nämä kaks i  parasta lunast ivat 

paikan helmikuun MM-kisoihin Prahaan.

 Suomen joukkue lähti turnaukseen 
tavoittelemaan paikkaa jatkopeleihin eli 
round-robinin neljän parhaan maan jouk-
koon. Kahdesta voitosta huolimatta tavoite 
jäi saavuttamatta, mutta nälkää tuleviin 
koitoksiin joukkue keräsi sitäkin enemmän. 
Joukkueen kapteeni Vesa Hellman kom-
mentoi mennyttä kisaurakkaa rauhallisena:
”Kisat olivat kyllä todella hyvin järjestetyt ja 
siitä suurkiitos Kisakallion urheiluopistolle! Itse 
turnaus lähti meiltä hieman nihkeästi käyntiin 
ja loppua kohden parantuneet otteet eivät tällä 
kertaa jatkoon riittäneet. Nyt kausi kuitenkin 

jatkuu miesten SM-sarjan kakkosdivaria pelaten 
ja lisää harjoitellen. Toivottavasti ensi vuonna 
olemme MM-karsinnoissa tikissä heti alkuturna-
uksesta alkaen.”
 Divaripelien lisäksi joukkueella on edes-
sään yksi kansainvälinen harjoitusturnaus 
Kööpenhaminan Tårnbyssä sekä eri paikal-
lissarjoihin osallistumista. Pyörätuolicurling 
on lajina kasvanut Suomessa vauhdilla vain 
muutamassa vuodessa, mutta toiveitakin 
kippari Hellmanilta jatkoa ajatellen on:
”Nykyisin maastamme löytyy jo viitisen kappa-
letta pyörätuolijoukkueita, mutta tietysti lisää 

harrastajia lajin pariin toivoisi ilmestyvän. Tästä 
seuraisi tiukentunutta kilpailua maajoukkue-
paikoista ja pelillisen tason nousemista kautta 
linjan. Kansainvälinen taso on kuitenkin hyvin 
tasainen ja kärkikään ei ole taidollisesti kaukana 
suomalaisista. Esimerkiksi viime vuonna MM-
karsinnat voittanut Saksa saalisti MM-pronssia 
heti nousukaudellaan. Tämä on hyvä osoitus pyö-
rätuolicurlingin tasaisuudesta kansainvälisesti.” 
 Suomea MM-karsinnoissa edustivat kap-
teeni Vesa Hellman, Markku Karjalainen, 
Sari Karjalainen, Riitta Särösalo sekä 
Tuomo Aarnikka. 

Pyörätuolicurlingin MM-paikka 
jäi Suomelta vielä haaveeksi

Teksti: Riku Harjula Kuva: Riku Harjula

Edessä: (valkoinen takki) Sari Karjalainen.
Keskirivi: vasemmalta oikealle
Markku Karjalainen, Pekka Pälsynaho, 
Tuomo Aarnikka, Ritta Särösalo ja 
Vesa Hellman
Ylärivi: Lauri Ikävalko ja Vesa Kokko

Kuvaaja: Anil Mungal, Capital One

Harjat: Asham

Keith Wendorf 
Kuvaaja:Katja Kiiskinen
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Hyvinkää on eittämättä cur l ingin kehto Suomessa. 
S i l t i  kaupungin la j io losuhteet ovat jämähtäneet kaukaisen 

menneisyyden tasol le.  Nykyinen kaks i rata inen kylmähal l i  on jo 
vuosia ol lut  täynnä, e ikä seura ole näin edes kyennyt 

haavei lemaan enää jäsenmäärän kasvattamisesta.

 Hiljalleen olosuhteet ”teltassa” ovat 
entisestään vaikeutuneet mm. pohjan routi-
misesta johtuen. Selvää on, ettei kylmähalli 
ole enää kosteus- ja lämpötilaongelmineen 
millään tavoin kilpailukykyinen huippucur-
lingin kehtona. Tilausta uudelle lämpimälle 
hallille on Hyvinkäällä ollut jo pitkään. 
Uudesta hallista alettiin paikkakunnalla 
haaveilla jo yli vuosikymmen sitten. Tuolloin 
hallihankkeen puuhamiehenä toimi Markku 
Uusipaavalniemi, joka pian totesi projektin 
toteuttamisen onnistuvan todennäköisem-
min Helsinkiin kuin Hyvinkäälle. Nyt hanke 
on taas hengissä uusin voimin.

Oppia a iemmasta

Aiemmista pettymyksistä on ollut paikka-
kunnalla mahdollista oppia, mutta pienelle 
lajille suuret halli-investoinnit ovat Suomessa 
todella hankalia. Sijoittajia ja lainarahaa on 
löydettävissä, mutta millaisilla vastikkeilla? 
Täysin ulkopuolisella yksityisellä rahoituk-
sella pystytetty halli karkottaa herkästi har-
rastajat niin epärealistisilla hinnoillaan kuin 
lajiin soveltumattomilla olosuhteillaankin. 
Tämä on valitettavan usein jo maassamme 
nähty ja tilanne ajautuu helposti umpiku-
jaan, jossa sijoittaja hakee hallilleen muuta 

(tuottavaa) käyttöä. Ns. kunnalliset hallit, 
joissa toimintaa pyörittää paikallinen seura, 
lienee onnistumisprosentillaan se toivotuin 
hallintomalli curlingpyhätölle. Juuri tällä 
kaavalla Hyvinkäälle on nyt pyrkimyksissä 
rakentaa uusi, vain curlingille tarkoitettu 
halli. Projektin ’pääorganisaattorina’ toimii 
Hyvinkään Curlingin puheenjohtaja Paavo 
Ruottu. Curlinglehti haastatteli miestä hank-
keen takana:
”Hanketta on viety nykyiseen suuntaan muu-
tamia vuosia ja suunnitteluvaiheesta on edet-
ty rahoituksen hankkimiseen. Lähtökohtia 
onnistuneelle hankkeelle on muutamia. 

Hallin tulee olla käyttäjiensä hallinnoima, 
jotta harrastajia riittää. Siksi omistuspohja 
ei voi olla lajin ulkopuolisilla tahoilla. Lisäksi 
hallin täytyy olosuhteiltaan olla lajille opti-
maalinen – yhtälailla tämä takaa tarvittavat 
harrastajamäärät. Ainut realistinen vaihtoeh-
to, jolla täytetään nämä vaatimukset, on osin 
julkisella rahalla rakennettava halli. Tällöin 
yhtälö tulee toimimaan pystytyksen jälkeen 
ja palvelee kaikkia asiaan osallistuneita taho-
ja. Lopulta kaava on silti realistisempi, kuin 
vain bisnestä varten rakennettava halli. ”

Setel in vär i  ikuinen haaste

Täysin julkisin varoin ei hallia pienelle lajille 
kuitenkaan rakenneta. Mitä ”osin julkisin 
varoin rakennettava curlinghalli” tarkoit-
taa käytännössä? Ja mitä velvoitteita tämä 
edellyttää seuralta eli harrastajilta itseltään? 
Jos velvoitteet kasvavat liikaa, niin jäävätkö 
harrastajat rahantekovälineiden (esimerkiksi 
yritysesittelyiden) varjoon, kuten eräässä jo 
toteutuneessa isossa curlinghallihankkeessa 
alkuun tapahtui?
 ”Hallin kustannusarvio on 2,85 miljoonaa 
euroa. Tästä Opetus- ja Kulttuuriministeriön 
(OKM) kautta jaettavista veikkausvoittova-
roista haetaan 750 000 € avustusta liikun-
tapaikan perustamishanke -tukea. World 
Curling Federationilta tukea halliin saadaan 
100 000 € 10 vuoden korottomana lainana. 
Loput rahoituksesta katetaan pankkilainalla. 

Hyvinkään kaupungin toivotaan tukevan 
hanketta nykyhallin kaltaisella ”ilmaisella” 
vuokrasopimuksella tontista sekä toiminta-
tuella, joka osaltaan kattaa pankkilainasta 
aiheutuvia korkomenoja ja auttaa lainan 
lyhennyksissä. Selvää on, että vaikka harras-
tajamäärät uuden hallin myötä tulevatkin 
kasvamaan, niin myös käyttömaksut tulevat 
nousemaan. Onneksi tähän curlingväki suh-
tautuu myönteisesti, sillä huippuolosuhteet 
ja pidempi kausi luonnollisesti houkuttelee. 
Viisi rataa jättää myös tilaa esittelyille ja ne 
toteutetaan harrastajien ehdoilla.”
 Kahden miljoonan euron laina tarkoit-
taa nykyiselläkin korkotasolla noin sadan-
tuhannen euron korkomenoja vuodessa. 
Pelkästään seuran vastuulla ollessaan tämä 
kuulostaa hankalalta, muttei mahdottomalta 
yhtälöltä.
 ”Hanketta varten perustetaan halliyhtiö, 
joka vastaa lainasta. Tähän osakkaiksi tulee 
myös Suomen Curlingliitto viiden prosentin 
omistuksellaan. Hyvinkään kaupungille tulee 
40 % ja loput 55 % omistuksesta jää seuralle. 
Tämä rakenne on harrastajien ehdoilla 
toimivalle hallille edellytys. Samalla se on 
tae siitä, että halli tulee houkuttelemaan 
tarpeeksi käyttäjiä alusta asti. Kaupungilta 
toivotaan 80 000 € vuosittaista toimin-
tatukea ensimmäiselle 15 vuodelle. Tällöin 
realistisilla kasvuodotuksilla jäsenmäärään ja 
hintatasoon saadaan halliyhtiö velattomaksi 
tuon 15 vuoden kuluttua. Rahoitusmalli on 

itse asiassa sama, kuin Hyvinkäällä muuta-
mia vuosia aiemmin toteutetulla sisäpalloilu-
halli Villa Parkilla.”
 Toimituksen lyhyellä matematiikalla 
toimintakulut vuositasolla lyhennyksineen 
ilman korkoja jäävät noin 150 000 euroon. 
Korot lisäisivät pottiin alkuvaiheessa vielä 
noin 100 000 €. Kaupungin toivottu tuki 
vähentää summan yhteensä n. 170 000 eu-
roon. 200:llakin harrastajalla (sivutulot esim. 
esittelyistä huomioituina) nykyiset sarja- ja 
jäsenmaksut todennäköisesti vähintään 
tuplaantuvat. Toisaalta jos tämä tarkoittaa 
vihdoin lämmintä hallia huippuolosuhteilla, 
niin laskelmat alkavatkin kuulostaa realisti-
silta. Skenaario jopa jättää mahdollisuuden 
edelleen jossain määrin ilmaisille harjoitus-
vuoroille (jäsen- ja sarjamaksun hinnalla), 
mikä antaa suoraan huippuedellytykset lajiin 
todella panostaville.

Mitä rahal la saa ja minne hevosi l la 

pääsee?

Hallia kaavaillaan nykyisen kylmähallin 
paikalle Hyvinkään Paavolaan. Jääurheilu-
keskuksen parkkipaikka jäisi entiselleen ja 
hallin lisäleveydelle lohkaistaisiin metsästä 
tarvittava lisätila. Sisäänkäynti muuttui-
si parkkipaikan puolelle hallin pituuden 
kasvaessa pukukoppi yms. sosiaalitilojen ja 
varastojen vuoksi lähemmäs nykyisiä pallo-
kenttiä. Pukukoppi- ja varastotilojen päälle 

S U O M E N  C U R L I N G L E H T I  4  •  2 0 1 0S U O M E N  C U R L I N G L E H T I  4  •  2 0 1 0

Hallin tulee olla käyttäjiensä hallinnoima, 
jotta harrastajia riittää. Siksi omistuspohja 
ei voi olla lajin ulkopuolisilla tahoilla. Lisäksi 
hallin täytyy olosuhteiltaan olla lajille opti-
maalinen – yhtälailla tämä takaa tarvittavat 

Hyvinkään kaupungin toivotaan tukevan 
hanketta nykyhallin kaltaisella ”ilmaisella” 
vuokrasopimuksella tontista sekä toiminta-
tuella, joka osaltaan kattaa pankkilainasta 
aiheutuvia korkomenoja ja auttaa lainan 

itse asiassa sama, kuin Hyvinkäällä muuta-
mia vuosia aiemmin toteutetulla sisäpalloilu-
halli Villa Parkilla.”
 Toimituksen lyhyellä matematiikalla 
toimintakulut vuositasolla lyhennyksineen 

Hallin tulee olla 
käyttäjiensä hallinnoima,

jotta harrastajia riittää

Teksti: Riku Harjula Kuvitus: Kalle Wallin
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hallin päätyyn toiseen kerrokseen tulee kah-
vio, jonka lasiseinän läpi voi pelejä sujuvasti 
seurata. Uusien hallien tavoin pesien päälle 
asennetaan kamerat, jotta pesätilannetta 
voi seurata kahvion televisioista. Tosin tämä 
kaikki jää merkityksettömäksi, mikäli itse 
peliolosuhteita ei saada huippukuntoon.
 ”Olosuhteisiin on suunnittelusta asti 
kiinnitetty erityistä huomiota. Hallin suun-
nitellut arkkitehtuuritoimisto Ali-Kovero 
on alusta asti käyttänyt konsultteinaan 
mm. olympiamitalisteja Kalle Kiiskistä 
sekä Wille Mäkelää. Hallipohjan suunni-
telleella Kirsi Paarmalla on itselläänkin 
vankka curlingtausta. Samoin olosuhteiden 
kannalta yhdestä olennaisimmista asioista 
eli ilmanvaihdosta vastaa myös pitkällä 
curlingkokemuksellaan Osku Rouvinen. 
Olen hyvin luottavainen, että lopputulos 
on kokonaisuudessaan lajille optimaalinen 
ja hyvin kaukana nykyisistä olosuhteista. 
Käytännössä koko maan mittakaavassa. 
Kivien, jäänhoitovälineiden ja muun hallin 

sisäisen infran hankintaan haetaan tukea 
maaseudun kehittämisen EMU-rahastosta. 
Onneksemme Vaiveronkadun länsipuoli 
luetaan maaseutuun. Tämän EU-rahotteisen 
tuen määräaika tosin umpeutuu vuoden 2012 
lopussa, joten siihen mennessä tulee olla hal-
lissa täysin valmista. Kahvion ja mahdollisen 
Pro-Shopin toiminta pyritään ulkoistamaan, 
mutta nämä kysymykset ratkeavat vasta 
rakentamisen alettua. Itse kylmälaitteita ei 
tarvita, sillä nykyisten kahden jäähallin vasta 
uusittu laitteisto hoitaa jään myös uuteen 
curlinghalliin. Ylikapasiteettia on paljon 
tarvettamme enemmän.”
Suunnitelmat ovat kieltämättä onnistuneen 
kuuloisia, mutta miksi hanke juuri tällä 
kerralla voisi onnistua aiempien epäonnis-
tumisten jälkeen? Ja millaisella aikataululla 
projekti voidaan toteuttaa?
 ”Aiemmat yksityisrahoitteiset hankkeet 
eivät olleet hinnoittelultaan realistisia. Täl-
läkin kerralla OKM:n tukipäätös on se, joka 
voi projektin vielä kaataa. Tukea haetaan 

joulukuun määräaikaan mennessä tulevalle 
vuodelle ja työt tuen saamiseksi on jo aloitet-
tu. Hakemus käsitellään ensin Uudenmaan 
ELY-keskuksessa, josta se etenee edus-
kunnan päättävän elimen kautta OKM:n 
käsiteltäväksi. Päätöstä odotetaan jo ensi 
kevääksi ja nimenomaan tuo päätös on nyt 
se projektin kannalta kriittisin. Mahdollisuu-
det haun hyväksymiseen ovat hyvät, mutta 
pienten lajien kohdalla nämä päätökset aina 
hermostuttavat ennen varmistumistaan.”
”OKM:n tuen varmistuttua asia etenee Hy-
vinkään kaupunginvaltuuston päätettäväksi. 
Tämä vaihe lienee helpompi, koska valtio 
on jo tällöin tarjoutunut antamaan kaupun-
gille ’ylimääräistä’ rahaa rakentamiseen ja 
kaupungin urheiluinfrastruktuurin kehittä-
miseen. Kevään lopulla kaupunginvaltuuston 
ja OKM:n rahoituspäätösten avulla neuvot-
telemme lainan pankista, jotta rakennustyöt 
pääsevät kesällä alkamaan. Rakennustöiden 
ajaksi on kaupungin tahojen kanssa jo 
neuvoteltu harjoitusjäähallista korvaavaa 

jääaikaa yksi päivä viikossa. Tällä aikataululla 
valmista olisi jo vuoden kuluttua keväällä, 
mutta viivästyksiin kussakin vaiheessa on 
toki varauduttu.”

Ratoja joka sormel le (yhden käden)

Halliin rakennetaan viisi rataa, mikä riittää 
pitkälle tulevaisuuteen. Nykyiset kaksi rataa 
ovat täydessä käytössä, joten jo tämänhet-
kiselle harrastajamäärälle kolme rataa olisi 
minimi. Uusi lämmin halli houkuttelee myös 
uusia harrastajia, jolloin lisäradoille tulee 
tiivistä käyttöä. Silti käyttöön jää vielä esi-
merkiksi arkipäivien päivävuorot koululaisia, 
eläkeläisiä ja erityisryhmiä varten. 
Normaalin päivittäiskäytön oheen uusi halli 
mahdollistaa laajan skaalan erilaisia turna-
uksia. Miltä kuulostaisi perinteisen Finnish 
Bonspielin kasvattaminen kahden hallin 
kokoiseksi yli 50 joukkueen turnaukseksi? 
Tai arvokisojen hakeminen Hyvinkäälle, 
jonka uusiutunut jääurheilukeskus tarjoaisi 

tällöin yhden curlinghallin lisäksi kaksi jää-
hallia? EM-kisat tai muut suuret turnaukset 
olisivat myös kaupungille itselleen loistava 
näyteikkuna. Hyvinkään sijainti kansainväli-
sen lentokentän läheisyydessä (50 km) antaa 
realistisen mahdollisuuden Suomen Curling-
liitolle anoa halliin erilaisia tapahtumia. 
Liiton osuus hallin toiminnassa tulee toi-
vottavasti muutenkin olemaan aktiivinen. 
Useiden vuosittaisten turnausviikonloppujen 
järjestäminen huippuolosuhteissa hyödyttäisi 
niin liittoa itseään, kuin hankkeen onnistu-
mismahdollisuuksiakin. Vaikka liiton rooli 
ei rahoittajana olekaan vastaaville halli-
hankkeille realistinen, niin konsultaatiossa 
sekä valtion päätäntäelimien ”lobbauksessa” 
toivoisi liiton toimivan nykyistä ahkeram-
min. Esitellyn kaltaiset hallihankkeet luovat 
kuitenkin kivijalan koko lajin kehitykseen 
maassamme niin harrastajamäärissä mitattu-
na kuin esimerkiksi olympiame-
nestyksen suhteen.
 Kaiken kaikkiaan hanke 

vaikuttaa realistiselta. Suurin ’mutta’ on 
OKM:n rahoitus, jonka puuttuminen kaa-
taisi hankkeen nykymuodossaan. Toisaalta 
tuon avustuksen myöntäminen saanee hyvin 
oletettavasti myös muut rahoittavat tahot 
mukaan hankkeeseen ja uusi halli toteu-
tuu. Kaupungin tuen ’myöhästyminenkin’ 
paria vuotta myöhemmin toteutuvaksi vain 
muuttaisi rahoitusmallia, mutta ei kaatai-
si hanketta. Aikataulu vaikuttaa kireältä, 
mutta on lopulta melko toissijainen tekijä. 
Olennaiseksi kysymykseksi jää olosuhteiden 
suunniteltu toteutuminen, joka tulee joko 
realisoimaan tai romuttamaan kysynnän. 
Onneksi suunnitelmat vaikuttavat tämän 
suhteen todella lupaavilta. 
Joko vihdoin uskaltaa toivoa?  

Tällä aikataululla valmista olisi jo 

vuoden kuluttua keväällä, mutta 

viivästyksiin kussakin vaiheessa 

on toki varauduttu.

Harrastajamääriltään pienet lajit jäävät 
monesti paitsioon esim. investointeja 
varten jaettavien tukien suhteen. Miten 
itse näette pienten lajien aseman valtion 
investointitukia (veikkausvoittovaroja) 
jaettaessa?

 - Opetus- ja kulttuuriministeriö 
myöntää hakemuksesta 
veikkausvoittovaroista vuosittain 
avustuksia liikuntapaikkarakentamiseen. 
Avustushakemukset jaetaan kustannusarvion 
perusteella opetus- ja kulttuuriministeriössä 
päätettäviin isoihin hankkeisiin 
(kustannusarvio yli 700.000 €, ALV 0 %) ja 
pieniin hankkeisiin (kustannusarvio enintään 
700.000 €, vähintään 20.000 €, ALV 0 
%), joista päätöksen tekee ao. elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. 
 - Avustushakemukset jätetään vuoden 
loppuun mennessä ao. alueen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukseen, joka 
laatii oman toimialueensa hakemuksista 
kiireellisyysesityksen ja pyytää siitä 
lausunnot alueelliselta liikuntaneuvostolta 
ja toimialueensa maakuntien liitoilta. 
Kiireellisyysjärjestys toimitetaan opetus- 
ja kulttuuriministeriöön, joka kokoaa 
kiireellisyysjärjestyksen koko valtakunnan 
alueelta. 

 - Vuonna 2010 isojen hankkeiden 
avustushakemuksia oli kaikkiaan 79 kpl ja 
avustuksen piiriin pääsi 24 hanketta; kilpailu 
on siis kovaa.

 - Avustuksilla edistetään liikuntalain 
mukaisesti erityisesti laajojen käyttäjäryhmi-
en tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen 
rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista 
ja varustamista. Tällöin tulevat ensisijaisesti 
kysymykseen monitoimiset liikunta-, uima- 
ja jäähallit sekä ulkokentät, mutta myös 
pääasiassa yhtä lajia palvelevat liikuntapaikat 
voivat päästä avustuksen piiriin. Tällaisia 
ovat mm. tennishallit, keilahallit, jalkapallo-
hallit jne.
 - Avustusta myönnetään ensisijaisesti 
kunnalle tai kuntayhtymälle sekä kunnan tai 
kuntayhtymän määräämisvallassa olevalle 
yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös 
muille yhteisöille. Osakeyhtiöpohjaisessa 
hankkeessa olisi näin ollen tärkeää kunnan 
sitoutuminen hankkeeseen joko esimerkiksi 
osakkaana tai pitkäaikaisella käyttövuorojen 
ostosopimuksella.
 Esimerkiksi curling sopii hyvin 
yleisliikunnaksi todella laajalle ikä-
ryhmälle, mutta jää helposti isompien 
lajien varjoon (satunnaista kansain-
välistä menestystä lukuunottamatta). 
Onko mielestänne tilanne vääristynyt 
perusharrastajien kannalta, vai onko 
tasainen huippu-urheilumenestys myös 
oikea tapa painottaa valtion tukirahoja 
eri lajien harrastusmahdollisuuksiin 
investointiin?
 - Liikuntalain tarkoituksena on edis-
tää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä 
niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää 
väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea 
lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikun-

nan avulla. Näin menestyminen huippu-
urheilutasolla täydentää perusliikunnan 
harrastamista; liikuntapaikan käyttöpolitii-
kassa on tämä otettava huomioon.
  - Lisäksi liikuntalain tarkoituksena 
on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja 
suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien mo-
ninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.
 Valtion liikuntaneuvoston strategia-
asiakirjassa Liikuntapaikkarakentamisen 
suunta 2011 on kirjattu avustushakemusta 
puoltavia kriteereitä:
1. Liikuntapaikka palvelee laajoja käyttäjä-
ryhmiä
2. Hanke on ensisijaisesti kunnan tai kun-
tayhtymän määräämisvallassa olevan tahon 
omistama
3. Liikuntapaikan kysyntä on tarjontaa mer-
kittävästi suurempi
4. Hanke edistää yhden tai useamman 
liikuntalain määrittelemän arvoperustan to-
teutumista liikuntaharrastuksessa: tasa-arvo, 
suvaitsevaisuus ja kulttuurien moninaisuus
5. Hanke on yhteisrahoituskohde useamman 
kunnan tai hallintokunnan välillä
6. Hanke voidaan hyväksyä yleiseksi malliksi 
ympäristöystävällisestä ja energiatehokkaasta 
liikuntapaikkarakentamisesta
7. Peruskorjauksessa hankkeen toteuttami-
nen lisää liikuntakapasiteettia verrattuna 
alkuperäiseen ja lisää liikuntapaikan energia-
tehokkuutta
8. Hanke on aloittamaton ja sen rakentami-
nen voidaan aloittaa myöntövuonna
 - Mitä useamman näistä kriteereistä 
voidaan katsoa toteutuvan hankkeessa, sitä 

paremmat edellytykset sillä on menestyä 
avustusprosessissa.
 Etenkin talviurheilun puolella 
monet "uudet" lajit ovat nostaneet kan-
sainvälisessä menestyksessä päätään 
viimeaikoina. Millaisena näette yleises-
ti tällaisten pienten lajien kasvumah-
dollisuudet ja yleensäkin merkityksen 
koko kansan liikuttajina?
 - Olemme pitäneet periaatteenamme 
sitä, että Suomessa olisi suuri lajikirjo. Selvää 
on, että lajien kasvupotentiaalit ovat kovin 
erilaisia. Eri lajien osalta on kasvupotentiaa-
lia etukäteen hyvin vaikeaa arvioida. Meillä 
on perinteisiäkin lajeja, joiden kehityskäyrät 
ovat voimakkaasti menossa alaspäin. 
 - Kasvumahdollisuudet ovat täysin 
kiinni siitä miten harrastajat ottavat lajin 
vastaan ja toisaalta tänä päivänä myös se, 
miten markkinat ovat luomassa kysyntää la-
jille. LKSeurantaryhmään on tarkoitus koota 
eri alojen (kulttuuri, media, elinkeinoelämä, 
tutkimus) keskeisiä vaikuttajia ja osaajia pro-
aktiivisesti edesauttamaan muutosryhmän 
työtä. 
 - Koko kansan liikuttajina pienten la-
jien merkitys on marginaalinen aivan samoin 
kuin joidenkin suurtenkin lajien.  Merkitystä 
on haettava usein huippu-urheilun tai muun 
kansainvälisen vuorovaikutuksen kautta. 
Olemme pitäneet lajikirjon säilyttämistä 
itseisarvona ja pyrkineet tätä valtionavustus-
ten kautta myös osoittamaan.  

Uimaloita ja jäähalleja nousee tasaiseen tahtiin 
Suomen jokaiseen niemeen ja notkoon, mutta millai-
set mahdollisuudet harrastajamääriltään pienemmällä 
lajilla on saada hallihankkeeseensa valtion tukia?

Curlinglehti nosti kissan pöydälle ja 
haastatteli aiheen tiimoilta Kulttuuri- 
ja urheiluministeri Stefan Wallinia.

viivästyksiin kussakin vaiheessa 

on toki varauduttu.

Harrastajamääriltään pienet lajit jäävät  - Avustuksilla edistetään liikuntalain nan avulla. Näin menestyminen huippu- paremmat edellytykset sillä on menestyä 

2010 isojen hankkeiden avus-

tushakemuksia oli kaikkiaan 

79 kpl ja avustuksen piiriin 

pääsi 24 hanketta; kilpailu 

on siis kovaa. 

Kuva: Valtioneuvoston kuvapankki
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Kysymys 1: 
Hyvinkäälle on nykyisen 
curlingteltan tilalle yri-
tetty saada ajanmukaista 
lämmintä hallia jo toista 
vuosikymmentä. Mitkä ovat 
suurimmat esteet hallin ra-
kennustöiden aloittamiselle 
tällä hetkellä?

Kysymys 2: 
Hyvinkään kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan pöy-
täkirjoista löytyy myöntävä 
päätös halliyhtiön perus-
tamiseksi jo vuodelta 2007. 
Kuinka realistisena näette 
itse hankkeen toteutumisen?  
(pk: http://195.165.32.152/ktweb/ 
hakusana curlinghalli)

Kysymys 3: 
Laji on paikallisilla menes-
tyjillään tuonut julkisuutta 
myös Hyvinkäälle itselleen 
mm. 2006 olympiahopealla 
sekä 2000 Euroopan Mesta-
ruudella. Millaisena näette 
kaupungin itsensä roolin 
ajanmukaisen hallin raken-
tamisessa sekä hankkeen 
edistymisen myötävaikut-
tajana?

Antti Rantalainen 
Hyvinkään 
kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja

Annika Kokko (kok.)
Hyvinkään
kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja

Raimo Lahti
Hyvinkään
kaupunginjohtaja

Teltalla tarkoittanette kevythallia. 
Hankkeelle ollaan sinänsä myöntei-
siä, mutta se ei ole realistinen yksin 
kaupungin rahoitettavaksi, kun samaan 
aikaan on paljon muitakin lajeja 
hankkeineen. Asianomainen lautakunta 
priorisoi hankkeet kaupungin antamis-
sa raameissa.

Käsitykseni mukaan ei ole nyt kiireim-
pien hankkeiden joukossa ja myön-
teinen päätös edellyttää halliyhtiöltä 
merkittävää ulkopuolisen rahoituksen 
järjestymistä.

Kysymys 4:
 Nykyinen kylmähalli ei 
enää vuosiin ole kyennyt 
harrastajien vaatimuksiin 
vastaamaan (halli on täynnä 
ts. radat eivät riitä). Onko 
olemassa mielestänne vaih-
toehtoista ratkaisua ongel-
maan?  
Tai onko teillä toiveita/vink-
kejä nykyisen hallihankkeen 
puuhamiesten  
suuntaan, jotta hanke voisi 
toteutua?

Kaupunki on hankkeessa mukana, 
mutta ei ota rahoitusvastuuta tässä 
taloustilanteessa. Laji on tuonut Hy-
vinkäälle hienoa nostetta ja olemme eri-
tyisen ylpeitä lajinharrastajien suuresta 
panoksesta omalle lajilleen.

Tasovaatimukset kasvavat menestyksen 
myötä ja toivon tietenkin M15 kaltaista 
uskallusta lähteä luomaan hanketta yk-
sityisin voimavaroin. Kaupungin on pal-
jon helpompi olla tukemassa kuin ottaa 
kokonaisvastuu hankkeesta. Monella 
lajilla on vastaavia haluja ja kaikkeen 
emme voi vastatata myönteisesti. Lajin 
harrastajamäärilläkin on suuri merkitys, 
koska kilpaurheilu ei ole prioriteettiyk-
könen vaan yleensä liikunnanharrastuk-
sen tukeminen.

Hyvinkään Curling ry:n tulisi ottaa 
aktiivinen rooli yhteistyökumppaneiden 
ja rahoittajien saamiseksi. Kaupungin 
taloudellinen tilanne on muuttunut 
vuodesta 2007 ja elämme nyt haasteel-
lisia aikoja. Kaupunki on kuitenkin 
mukana liikunta- ja harrastehankkeissa, 
jotka ovat osaltaan lisäämässä ihmisten 
hyvinvointia virkistäytymisen ja liikun-
nan kautta.

Asiaa on käsitelty 2006 lautakunnassa 
ja 2007 kaupunginhallituksessa, jonka 
kanta on ollut myönteinen. Lähtökohta-
na kannatettiin halliyhtiön perustamis-
ta, missä kaupunki voisi olla vähemmis-
töosakkaana.Tällä halutaan varmistaa, 
että hanke saa myös muuta rahoitusta. 
Kaupunginhallitus linjasi  myös, että 
kaupunki sitoutuisi tukemaan toimintaa 
vuosittain. Henkilökohtaisesti kannatan 
hallin rakentamista ja on sääli, että asia 
ei ole edennyt.

Mahdollistaja ja osallistuva, mutta ei 
veturi.Seuran tulisi tavata kaupungin 
virkamiesten kanssa, päivittää
tiedot ja katsoa, mitä asian etenemisek-
si on tehtävissä. Curling on vakiinnut-
tanut asemansa Hyvinkäällä. Voidaan 
sanoa, että Hyvinkää on ollut lajin 
keskuspaikka Suomessa. Myös cur-
lingin saavutukset ovat hyvinkääläisiä 
saavutuksia ja hyvinkääläiset ovat olleet 
aktiivisia SCL:n toiminnassa. Tarvetta 
on pysyville ja asianmukaisille harras-
tustiloille eli uudelle curlinghallille.

Toivon hankkeelle myötätuulta ja
 yhteistyökumppaneita!

Hyvinkäällä ei kyllä ole curlingtelt-
taa, vaan curlingia pelataan hal-
liolosuhteissa.  Suuren curlinghal-
lihankkeen taustahenkilöt aloittivat 
yhdessä kaupungin kanssa nykyisen 
hankkeen kolmisen vuotta sitten, 
aiemmasta puuhastelusta en tiedä.  
Hanke on niin suuri, että sitä ei 
voida toteuttaa ilman valtionavus-
tusta eikä merkittävää yksityistä ra-
hoitusta. Näiden puute on viivästyt-
tänyt hankkeen etenemistä.

Kulttuuri- vapaa-aikalautakunnan 
päätös on lausunto, kyseinen 
lautakunta ei päätä yhtiöiden 
perustamisista eikä yhtiöihin mu-
kaanlähdöstä. Kyllä hanke ainakin 
kaupungin puolesta toteutuu, kun-
han saadaan valtionapu sekä riittävä 
yksityinen rahoitus.

Hyvinkää on tosiaan vastannut 
pitkälti suomalaisesta talviolym-
piamenestyksestä viime vuosina, 
tulihan Vancouveristakin olym-
piahopeaa lumilautailusta Peetu 
Piiroisen tuomana.  Kyllä olympi-
amenestykseen tähtäävien fasiliteet-
tien aikaansaaminen on mielestäni 
pääasiassa valtion ja lajiliittojen 
tehtävä, eikä se voi olla pelkästään 
yksittäisen kunnan harteilla.

Mikäli koko hanke ei toteudu, on 
nykyinen tila saatava perusparan-
nettua, radat kuntoon ja halli 
lämpimäksi.  Toiveita on niin puu-
hamiehille, valtiolle, lajiliitolle kuin 
muillekin, että rahastahan tässä 
on kyse. Mitä enemmän on rahaa 
tulossa muualta se helpompi on 
Hyvinkään kaupungin olla hienossa 
hankkeessa mukana.

Kysymys&

vastaus

-Kustannusarvio   2 850 000€
-Valtiolta anottua tukea  750 000€
-WCF:n korotonta lainaa  100 000€
-Pankkilaina    2 000 000€
-EMU-tuki kalusteiden ja 
tarvikkeiden hankintaan
-Hyvinkään kaupungilta 
anottu toiminta-avustus  80 000€/vuosi 
    15 vuoden ajalle

= vuosimaksut harrastajille  n. 700€

Hallihankkeen 
tunnusluvut:

• Nykyinen hanke vireille 2006
• Alustava suunnittelutyö 2006
• Hyvinkään kaupunki mukaan suunnit-

teluun 2007
• Vuokrasopimuksen jatko tontista 

1.10.2010
• ”Kylmälaitevuokrasta” sopimus 

1.11.2010
• Anomus valtion tuesta 1.12.2010
• OKM:n tukipäätös keväällä 2011
• Hyvinkään kaupunginvaltuustolta vi-

hreää valoa keväällä 2011
• Pankkilaina keväällä 2011
• Rakennuslupa 1.5.2011
• Rakentamisen aloittaminen 1.6.2011
• Halli valmis 1.1.2012

Hallihankkeen 
aikataulu:

Hallihankkeen 
tunnusluvut:
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38 päivää aikaa 
h-hetkeen…

 Otsikkoa mukaillen EM-kisat alkavat 
lähestyä ja mielessä alkaa olla jo kaiken 
muun lisäksi tulevat EM-haasteet. 2004 ja 
2008 olemme olleet vastaavassa tilanteessa, 
eli lähdetään nostamaan Suomea B-sarjasta 
takaisin ylös ja kohti MM-kisoja. Mah-
dotonhan tuo homma ei ole, kun se on jo 
pariin kertaan onnistuttu tekemään,  mutta 
ilmaiseksikaan se ei sieltä tule. Ja onhan 
se risteily-Tomppakin onnistunut nuo 
tehtävänsä suorittamaan, niin sinällään 
usko on tämänkin tehtävän onnistumiseen. 
Harmi, että Tomppa taitaa jo kuvata neljättä 
tehtäväänsä...
 Minulta on kyselty muutamaan kertaan, 
mitä se vaatii, että tuolta noustaan ylös. 
B-sarja pelataan siis kahdessa kahdeksan 
joukkueen lohkossa ja lohkojen kaksi parasta 
pelaavat page play-offi  t. Eli voittamalla 
lohkon saa kaksi mahdollisuutta nousta 
A-sarjaan, sillä kaksi parasta nousee. B-sarjan 
voittaja karsii MM-paikasta A-sarjan kah-
deksatta vastaan paras kolmesta menetelmäl-
lä ja voittaja ansaitsee tuon paikan.
 Jos tuota sitten vähän purkaa luvuiksi, 
niin lyhimmillään MM-paikan saa voittamal-
la yksitoista ottelua putkeen. Teoriassa mat-
kan varrella voi hävitä alkusarjassa yhden tai 
kaksi ottelua ja vielä päästä jatkoon, ja lisäksi 
sekä karsinnassa että page-vaiheessa voi olla 
varaa tappioon. Joku on kai joskus toden-

nut, että ”eihän näitä kukaan ole puhtailla 
voittanut”, eli siihen lienee henkisestikin 
syytä varautua, että väliin voi tulla huonokin 
peli. Ensimmäinen ottelu on Latviaa vastaan 
ja eka peli on aina haasteellinen. Lisäksi loh-
kosta löytyvät sekä Wales että Irlanti, jotka 
ovat olleet A-sarjassa useita kertoja. Heistä 
löytynee pahin vastus, sillä oletuksella että 
vanhat jyrät ovat edelleen mukana.
 Toisesta lohkosta täytyy nostaa ainakin 
Italia, joka Suomen tavoin on viime vuo-
sina hisseillyt A- ja B-sarjan välillä. Lisäksi 
Englanti ja Unkari lienevät loppukahinoissa 
mukana. Ja yllätyksiltä tuskin vältytään näinä 
yhtenäisyyden aikoina, sillä Sumpanissa 
muistan kuulleeni, että Ruotsista olisi tulos-
sa yksi pelaaja Kreikan tai Turkin joukkuee-
seen...
 Viime jutun jälkeen olemme päässeet 
jäälle ja harjoituksia on vedetty pääosin 
Hyvinkäällä. Perttu on lisäksi käynyt 
Oulunkylässä Tomin joukkueen mukana. 
Ensimmäinen turnaus pelattiin Kangasnie-
mellä, jossa meistä oli matkassa allekirjoit-
taneen lisäksi Kalle ja Paavo sekä Vanha-
lakan Pasi aloittelijana. Tuolta jäi mieleen 
hyvän ja hauskan turnauksen lisäksi se, että 
ensimmäistä kertaa menimme curlingpeliin 
veneellä!
 Syyskuussa osallistuimme myös Oslo 
cupiin ja siellä ottelut sujuivat vaihtelevas-

ti. Askeleen valmiimpina pari ottelua olisi 
voinut kääntyä voitoiksi. Nyt olimme niskan 
päällä alkupelistä, mutta kaveri pääsi sitten 
peliin mukaan ja pyyhkäisi ohi. Kuitenkin 
pari voittoa ja ihan vanhan kaltaisia otteita 
nähtiin jo satunnaisesti. Lokakuu käytettiin 
pääosin harjoitteluun. Tosin muutama ”to-
tinen” ottelu on pelattu Rantamäen jouk-
kuetta vastaan Kisakalliossa osana meidän 
kahden joukkueen ”champions-liigaa”. Vii-
den ottelun jälkeen panoksena on illallinen ja 
kustannukset jaetaan ruoan osalta voittojen 
suhteessa ja juomien osalta kivipisteiden 
suhteessa. Meidän osalta tilanne näyttää tällä 
hetkellä hyvältä ja ruokalistoja on jo tutkittu 
eri paikoista.
 Marraskuu onkin sitten tiivistä aikaa. 
Ensin oli Sumpan, josta napattiin fi naalipaik-
ka ja nyt viikonloppuna Luzern, jossa tie kat-
kesi puolivälieriin. Näistä on erikseen juttua 
meidän omilla sivuillamme, joten ei niistä 
tässä enempää. Ensi viikonloppuna pääsem-
me nauttimaan Kangasniemen maisemista 
ja SM-sarjan pariin. Sitten olisi viikonloppu 
väliä ennen EM-kisoihin lähtöä ja siihen on 
aikataulutettu treenien lisäksi champions 
liigaa sekä harjoitusottelu Viroa vastaan. 
Sitten voidaankin laittaa kamat kasaan ja 
suunnata kohti Champérya ja EM-kisoja.  
Hyvältä näyttää!

Mission 
Impossible 3

Teksti: Teemu Salo   Kuvitus: Kalle Wallin Teksti: Elisa Westerberg  Kuvitus: Kalle Wallin

 Curlingkausi on nyt todellakin alkanut. 
Koska tavoitteet ovat korkealla, niin meillä 
Liukumiinoilla se on tarkoittanut sitä, että 
säännöllinen "parisuhde" curlingkivien 
kanssa on täyttänyt kaikkien kalenterin. 
Korkkasimme kauden elokuun lopussa 
Loimaan Country Curlingissa, minkä jälkeen 
heti syyskuun alusta pääsimme Oulunkylän 
radoille hakemaan jäätuntumaa ja etsimään 
heittoihin tädäritasoa.
 Alkukaudelle oman haasteensa on asetta-
nut yhteisen treeniajan etsiminen joukkueel-
le. Katja kun edusti hienosti Suomea Mixed 
EM-kisoissa Skotlannissa, ja minä puursin 
vuoden kestäneen mittavan työprojektin lop-
purutistuksen kimpussa, niin treenirungon 
muodostivat alkusyksystä Ellen, Riikka, 
Tiina ja Maija. Tämä kokoonpano kävikin 
CCT Tourin Oslo Cupissa katsastamassa 
kansainvälisen naiscurlingin alkukauden 
tasoa. Tiinalle ja Maijalle ulkomaan turnaus 
oli ensimmäinen ja kyytikin oli aika kovaa. 
Reissusta jäi kuitenkin hauskat muistot ja 
runsaasti treenitsemppiä kaikille, kun huo-
mattiin, etteivät ne parhaatkaan sitten aina 
ihan täydellisesti heitä. Ja punaviinilasillisen 
ääressä nämä naiset tutustuivat taas uusiin 
curlaajiin ympäri Eurooppaa. 
 Baselin Women’s Mastersiin lähdet-
tiin sitten viime vuoden kokoonpanolla 
ja aika suurin odotuksin hakemaan hyviä 
pelejä sekä menestystä. No, tulos oli vähän 

pettymys meille kaikille. Harmittaahan se, 
että se viimeinen venyminen jäi joukkueelta 
aina tekemättä ja niinpä pelit päättyivät 
jo lauantaiaamuna, kun koimme kolman-
nen yhden pisteen tappiomme Hollannin 
maajoukkuetta vastaan. Hieman paremmalla 
keskittymisellä ja tuurillakin olisi menestys 
varmasti ollut edellisen vuoden veroinen. 
Yhtä huonosti kävi onneksemme meidän 
lempivastustajillemme eli Norjan naisille. He 
putosivat samalla kierroksella ja niinpä yhtei-
nen ratkiriemukas illanvietto valeli hieman 
balsamia kummankin joukkueen haavoihin.
 Näyttää siltä, että jokaiseen syksyyn kuu-
luu sairastelu ja loukkaantumiset, ja näiltä 
emme mekään ole tänäkään vuonna sääs-
tyneet, kuten ei miesten maajoukkuekaan. 
Maijan olkapää kipeytyi jo ennen Oslon 
reissua ja minä itse olen kärsinyt pitkälli-
sestä kuumeilusta ja köhästä onnistuneesti 
loppuunsaatetun työprojektin päätteeksi. 
No tällaista kai tämä urheilijan elämä on. 
Yllätyksiä, sekä ikäviä että mukavia, aina 
vaan sattuu. Nyt kuitenkin pyrimme tree-
nailemaan yhdessä mahdollisimman paljon ja 
pitämään yllä hyvää tuntumaa jäähän. Olen 
luottavainen ja varma, että eiköhän ne pois-
tot ala napsua ja oikea voimakin löytyä, sitä 
kun vaan antaa mennä fi iliksellä. Harjahaban 
kasvatus ainakin on hyvällä mallilla…
 Vielä ennen EM-kisoja on mukava aloit-
taa SM-sarja ja kohdata kotimaiset kilpasis-

kot. Naisten puolella SM-sarjassa on pitkästä 
aikaa kahdeksan joukkuetta, tuttuja curlaajia 
aivan uusissa kokoonpanoissa. Jännää. Sar-
jasta on varmasti tulossa mielenkiintoinen. 
Itse ainakin odotan tiukkoja pelejä ja hienoja 
heittoja. SM-viikonlopun jälkeen suuntaam-
mekin sitten Sveitsin Wetzikonin viimeiste-
lyturnaukseen kokoonpanolla Tiina, minä, 
Katja ja Ellen, jossa toivon mukaan kaikki 
on jo kohillaan. Kotona ei ehditäkään sitten 
enää olla kuin muutama päivä, kun taas pa-
laamme takaisin Sveitsiin kauden ensimmäi-
seen päätapahtumaan eli EM-kisoihin. 
 EM-kisojen ohjelmakin julkaistiin ja 
iloksemme totesimme että meillä, toisin 
kuin miehillä, on vain yksi aamukasin peli. 
Eli ennen pelejä pitäisi olla riittävästi aikaa 
saada tukka pelikuntoon ja naama kelvolli-
sen näköiseksi. Kisaohjelmaa ja vastustajien 
järjestystä emme aio turhan tarkkaan syynätä 
ja ennakkoon pohtia. Uskon, että jokainen 
peli on voitettavissa.
 Tätä kirjoittaessa on siis tasan 38 päivää 
aikaa siihen syyskauden h-hetkeen. Onhan 
se aika vähän, mutta itse ainakin uskon, että 
viimeisillä viikoilla se tsemppi ja ilo luodaan, 
joka sitten kantaa läpi EM-kisojen. Ainakin 
kisapaikka näyttää kuvissa upealta. Tsemppiä 
kaikille SM-sarjaan ja jäällä nähdään!

Täl lä palsta l la  hal l i tsevat  

suomenmestar i t  poht ivat 

saavutettua gloor iaa, 

tu lev ia haaste i ta ja 

joukkueidensa tunnelmia
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onko kokemus valttia vai näyttääkö 
uusi sukupolvi kaapin paikan?

Curl ingkauden ensimmäiset suurta huomiota saavat arvokisat 
käydään 3.  – 11.12.2010 Sveits in Champéryssä ja naapur ikaupunki 
Montheyssä.  Ens immäistä kertaa k i lpai lu jen histor iassa A- ja B-sar ja 

pelataan kokonaan er i  kaupungeissa.  Suomen osalta molemmat 
k isakaupungit  ovat edustettuina naisten tavoite l lessa 

MM-kisapaikkaa A-sar jassa Champéryssä ja miesten tähdätessä 
takais in A-sar jaan Montheyssä.

 Suomen naisjoukkue lähtee kohentamaan 
vuoden takaista sijoitustaan tähtäimenään 
MM-kisapaikka, joka heltiäisi sijoittumalla 
EM-kisoissa kuuden parhaan joukkoon. 
Vuosi sitten viimeisen MM-kisapaikan 
Suomen nenän edestä nappasi karsintapelien 
jälkeen Latvia, joka siten osallistui ensim-
mäistä kertaa MM-kilpailuihin. Miesten 
osalta katseet häämöttävät myös kevään 
MM-kisoissa ja tavoitteena on ensisijaisesti 
B-sarjan voitto, joka tarkoittaisi ensi talven 
EM-kisojen A-sarjapaikan lisäksi karsintaa 
viimeisestä MM-kisapaikasta. Molemmista 
sarjoista kaksi viimeistä joukkuetta putoaa 

sarjatasoa alemmaksi seuraavan vuoden EM-
kilpailuihin.

Naisten suosik i t  Manner-Euroopasta, 

miesten kärki  Pohjoismaista

 Naisten A-sarjassa etukäteisarvion 
perusteella terävimmän kärjen muodostavat 
vuoden takainen Euroopan mestari, Andrea 
Schöppin johtama Saksan joukkue ja hyviä 
otteita CCT:lla esittänyt Mirjam Ottin 
Sveitsin joukkue. Tärkeimmät vastustajat 
Suomen kannalta löytyvät tämän kaksikon 
ulkopuolelta: vahvoina joukkueina voidaan 

mainita Eve Muirheadin Skotlannin jouk-
kue sekä länsinaapurimme Ruotsi, kapteeni-
naan Stina Viktorsson. Suomen tavoittei-
den saavuttamisen kannalta pakkovoitoiksi 
voidaan laskea ottelut A-sarjaan nousseita 
Latviaa ja Alankomaita vastaan. Suomen li-
säksi naisten A-sarjan alempaan keskikastiin 
kuuluvat Venäjä ja Norja.
 Miesten puolella tilanne on myös erittäin 
mielenkiintoinen. Vuosi sitten nuoren 
ruotsalaiskipparin, Niklas Edinin johtama 
joukkue voitti hieman yllättäen Euroopan 
mestaruuden kokeneempien herrojen nenän 
edestä. Tänä vuonna Ruotsin voitto ei olisi 

Seuraa Heitä!
Miehet

Ruotsi
4th Niklas Edin (skip)
3rd Sebastian Kraupp
2nd Fredrik Lindberg
Lead Viktor Kjäll
Ryminällä kohti maailman kärkeä noussut 
nuori joukkue on turnauksen ykkössuosik-
ki. Joukkueen tekniset ja fyysiset valmiudet 
ovat huippuluokkaa ja turnauksen kovimmat 
harjamiehet löytyvät nimenomaan Ruotsin 
joukkueesta. Joukkueen ainut heikkous saattaa 
olla kokemattomuus verrattuna kovimpiin 
vastustajiin, mutta jos joukkue saa itse kont-
rolloida pelin kulkua, on vastustajilla kova työ 
nousta takaa voittoon.

Norja
4th Thomas Ulsrud (skip)
3rd Torger Nergård
2nd Christoff er Svae
Lead Håvard Vad Petterson
Ulsrudin joukkue on yksi Euroopan ehdotto-
mista kärkijoukkueista. Värikkään housumuo-
din lisäksi joukkue tunnetaan myös huip-
puluokan curlingista. Kapteenistolta löytyy 
kokemusta ja jos ratkaisut tapahtuvat lopulta 
henkisen kestävyyden puolella, niin Norja on 
vahvoilla.

Skotlanti
4th Hammy McMillan (skip)
3rd David Smith
2nd Ross Paterson
Lead Sandy Gilmour
Skotlanti tulee kisoihin hieman yllättävällä 
kokoonpanolla sillä David Murdochin ja Ewan 
MacDonaldin joukkueet karsiutuivat maan 
sisäisissä karsinnoissa EM-kisoista. Kaikes-
ta huolimatta Skotlannista edustuspaikan 
saadakseen joukkueen on omattava iskukykyä, 
mutta teknisesti tämä joukkue ei ole aivan 
samalla tasolla kahden edellä mainitun kanssa. 
Ehkä Skotlannin menestyksen avain voisi 
olla se ”hyvä päivä”, jolloin kisojen kärkimaat 
pystytään haastamaan tosissaan.

Naiset

Saksa
4th Andrea Schöpp (skip)
3rd Melanie Robillard
2nd Monika Wagner
Lead Corinna Scholz
Andrea Schöppin vuoden 
takainen Euroopan mestaruus 
oli hienoinen yllätys. Andrean 
omat pelitaidot ovat hyvällä 
tasolla, mutta etenkin front 
endin kohdalla ilmassa leijuu 
paljon kysymysmerkkejä. Front 
endin onnistuessa joukkue on 
erittäin vahva, mutta tasaisuut-
ta tarvitaan lisää.

Sveitsi
4th Mirjam Ott (skip)
3rd Carmen Schäfer
2nd Carmen Küng
Lead Janine Greiner
Tässä lienee naisten ennakko-
suosikki. Joukkueesta löytyy 
niin kokemusta kuin sekä 
taktista että teknistä osaamis-
ta.  Kapteenina Ott on erittäin 
rauhallinen ja tilanteita hyvin 
analysoiva taktikko. Jos peli 
kulkee teknisesti uomissaan, 
on Sveitsiä vaikea voittaa.

Tänä vuonna 
Ruotsin 
voitto ei 
olisi enää 
kenellekään 
yllätys

Teksti: Toni Sepperi Kuvat: Jere Sullanmaa

KISAENNAKKO
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 I’m very happy that I can continue 
where I stopped last time. Like mentioned 
in the previous issue the next big step 
in developing Estonian curling needs an 
experienced coach from abroad. Just a few 
months ago things changed in Estonian 
curling for good. 
 We launched a project called “Team 
M15” with several partners: Estonian Curl-
ing Association, Jeti Ice Arena, Markku 
Uuusipaavalniemi and our players are 
amongst the most important ones. The 
project actually started in August when 
I met Markku and we discussed curling 
development in Estonia. I mentioned our 
biggest problem – we lack “know-how” 
and we need to get an experienced coach. 
Markku suggested that he could be the 
one, but said the project would also need 
enough ice time for players – I remember 
considering it for 2 seconds and accepted 
it.We now had the coach and ice. The 
only thing missing in the puzzle were the 
players. If there are no players who would 
like to train up to 10 hours a week there 
will be no project. Estonian Curling As-
sociation asked kindly from all the players 
who’d be interested to join the project and 
we found about 30 juniors,ladies and men 
interested.
 The project began the 6th of October 
when Estonian players were videotaped 
for Markku. After that we have had ses-
sions on ice with Markku on 3 weekends, 
for every group 2 sessions a day plus video 
analyses. Even after Tallinn Cup people 
gathered on Sunday to Jeti for trainings. 
After one month I can say the project has 
already made a huge impact on players. 
We’ve mainly worked on delivery tech-
nique and while videotaping every player 
knows now the mistakes they are making. 
This possibility to train as much as you 
want certainly is good for teams who’ll 
soon represent Estonia in ECC and 

WJCC. Estonia will send four teams 
to these competitions: junior men and 
women, ladies and men. We have hopes 
for junior men, because they were quite 
close last year for making to the worlds, 
but lost the last decisive game to Finland 
7:9. This year we have a good experienced 
team – two juniors will also play for men 
in the ECC and all players have had 
WJCC experience before. For the second 
time we will also send to WJCC our junior 
girls, who started curling last year and 
managed to win in their fi rst WJCC two 
games (Poland and England). There were 
tough games that we lost with a small mar-
gin. But it certainly was a good competi-
tion from the girls who had played curling 
only for six months.
 At mens we’ve Martin Lill with 
his team practicing better than ever. In 
Tallinn Cup they got 2. place just after 
M15. New experience was also Oslo Cup 
where Lill’s team faced e.g. Team Ulsrud 
and lost only 4:5. I think it gave a huge 
confi dence for players to challenge top 
ranked teams in the world. Another posi-
tive note was Tallinn Cup when Lill and 
M15 game ended 3:3. We hope that Lill’s 
team will make it better than ECC in 2005 
when they won 6 games out of 8 and lost 
the tie-brake to Czechs 5:9. The Biggest 
questionmark is our ladies. 3 girls of 5 
are juniors, but for the future and for the 
WJCC they’ll gather valuable experience.
 So what can we expect this year: re-
sults from junior men and men’s competi-
tions (though we’ve to admit that the level 
at the mens is very high). If junior women 
can win more games and rise in level of 
curling, we’re delighted. As there are many 
juniors involved in the ladies, we cannot 
expect much from them. What is positive: 
we have 5 juniors in ECC getting valuable 
experiences for WJCC and for their fu-
ture curling careers. All I can hope is that 

everybody stays healthy! 
 I hope that project “Team M15” will 
also have a positive impact already this 
season. I’m actually convinced that it 
already has had one. Our players are better 
today than they were one month ago. If 
this also applies to results this season, we 
do not know. Instead of having a “good 
luck factor”this season I prefer steady 
rise of level of curling in Estonia during 
next 3 to 5 years. Realistic goal is to be in 
Olympics 2018. 
 So we’ve turned a new page in Esto-
nian curling and we’ll have next 8 years 
interesting and succesful time with curl-
ing. Why am I so sure about it – because 
there are now all possibilities to succeed 
for players. We would be stupid not to use 
them!

Fred Randver
Secretary General at ECA, 2004-2005
Board member of ECA, 2005 – today
Founder of international curling tournament 
“Tallinn Cup” 

PS. Big thanks to all Finnish teams who participated 
in Tallinn Cup 2010. We were happy to see you and 
you are always most welcome here. 

Heading to 2018 Olympics

enää kenellekään yllätys, joukkue on luettava 
ehdottomasti terävimpään kärkeen. Edinin 
lisäksi mestaruustaisteluun on laskettava 
vähintään myös Norjan Tomas Ulsrudin 
joukkue, joka on hallinnut Norjan curlingsar-
joja jo pitkään.
 Tämän kaksikon takana alkaa pakka 
ollakin sitten sekavampaa. Aina vahva Skot-
lanti on mukana kisoissa hieman yllättävällä 
kokoonpanolla edellisvuosien edustus-
kokoonpanon pilkkoutuessa useampaan 
joukkueeseen. Takavuosien edustusjoukku-
een tukipilarit David Murdoch ja Ewan 
MacDonald eivät kumpikaan ole mukana 
tämänvuotisessa EM-kisakokoonpanossa. 
Myös vahvasti ylempään keskikastiin kuulu-

nut Sveitsi tulee kisoihin eri kokoonpanolla 
kuin vuosi sitten. Viime joulukussa Ralph 
Stöckli hävisi fi naalissa ruotsalaisille ja tänä 
vuonna Sveitsin karsinnoista EM-kisoihin 
seuloutui Christoff  Schwallerin joukkue.
 Miesten A-sarjan keskikastissa vahvimpa-
na joukkueena voidaan pitää Andy Kappin 
kokenutta Saksan joukkuetta. Saksan takana 
seuraa niinikään kokeneen Thomas Du-
fourin komennossa kulkeva Ranska. Myös 
miesten puolella heikoimmat joukkueet ovat 
sarjan uudet tulokkaat, Alankomaat ja Venä-
jä. Alemman keskikastin muodostavat Tsekki 
ja Tanska.
B-sarjassa Kalle Kiiskisen Suomen jouk-
kuetta voidaan pitää yhtenä vahvimmista 

nousijaehdokkaista A-sarjaan ja joukkueella 
on kaikki mahdollisuudet saavuttaa MM-
kisapaikka B-sarjasta käsin. Tämä siis vaatisi 
B-sarjan voittoa ja voittoa karsintaottelusta 
A-sarjan kahdeksanneksi sijoittunutta jouk-
kuetta vastaan. Toinen B-sarjassa seuraami-
sen arvoinen joukkue on ehdottomasti etelä-
naapurimme Viro. Erkki Lillin joukkueen 
viimevuosien kova työpanos näkyy jo selvästi 
joukueen otteissa ja toivottavasti joukkueelta 
on lupa odottaa vahvaa esitystä ja nousua 
pienenä curlingmaana kohti A-sarjan portteja 
tai vähintään B-sarjan kärkisijoja.

Takavuosien (Skotlannin) edustus-

joukkueen tukipilarit David Murdoch 

ja Ewan MacDonald eivät kumpikaan 

ole mukana tämänvuotisessa 

EM-kisakokoonpanossa

Veikkaus
Miehet:
Kultaa: Norja – Kokenut Norja ei yllätä vaan vie kisat puhtaalla saldolla. Hopeaa: Skotlanti – Vanha velmu McMil-lan intoutuu pitkästä aikaa edustustehtäviin takaisin palatessaan aivan uskomattomiin liekkeihin. Värikkäitä turnauksia ennenkin tahkonnut Hammy johdattaa joukkonsa varmuudella jompaankumpaan päähän sarja-taulukkoa, mutta toimitus uskoo sen olevan tällä kertaa taulukon yläpää! Suuryllätyksiä on ennenkin nähty olympiavuoden jälkeisis-sä kisoissa.

Pronssia: Ruotsi – Viimevuotiseen me-nestykseen nähden lievä pettymys, mutta takuuvarmasti mitaleilla silti.

Naiset:
Kultaa: Sveitsi – EM:ssä niin miehissä kuin naisissakin on harvinaisen usein nähty ro-mahduksia kisojen isäntämaalta, mutta tällä kertaa Ottin kipparoima porukka osoittaa tämän tilastoharhaksi.Hopeaa: Ruotsi – Nuorella Viktorssonin joukkueella menestysnälkää maajoukkue-tasolla riittää ja turnaus päättyykin suureh-koon yllätykseen, joskaan ei sentään itse jättipottiin. 

Pronssia: Venäjä – Epätasapainoinen ryh-mä, joka parhaimmillaan yltää todella kor-kealle tasolle ja vastaavasti huonoimmillaan voi jäädä selvästi muiden jalkoihin. Jälleen perustamme yllätyshakumme olympialaisten jälkeisiin kisoihin.

Suomen kohtalot:Sekä naisissa että miehissä Suomi nappaa ilahduttavasti MM-paikan! Naiset tsemp-paavat itsensä kuudenneksi jääden voiton päähän jatkopeleistä. Miehet voittavat puh-taalla pelillä B-sarjan ja kaatavat jatkokarsin-nassa Ranskan.  Kisojen aikana puhututtaa internetlähetysten puuttuminen ja turna-uksen jälkeen suomalaisturistien valtaisa ryntäys kevään naisten MM:iin Tanskaan.

Curlinglehden toimituksella on menneinä vuosina ollut paha tapa 
julistaa myös oma ”vakiotoimittajien” kesken pähkäilty tulosveik-
kauksensa. Tässä siis omamme, kiitos ja anteeksi.

4. joulukuuta 201010:00  Suora: Skotlanti - Saksa18:45  Suora: Saksa - Tanska00:30  Jälkilähetys:  Ranska - Sveitsi6. joulukuuta 201009:30  Suora: Saksa - Norja

7. joulukuuta 201011:15  Suora : Ranska - Saksa18:30  Jälkilähetys:  Sveitsi - Saksa8. joulukuuta 201011:00  Suora: Ruotsi - Norja18:30  Suora: Sveitsi - Saksa00:00  Jälkilähetys:  Naiset lohkovaihe 

9 . joulukuuta 201009:30  Suora:  Miehet lohkovaihe 10. joulukuuta 201013:45  Jälkilähetys: Play-Off   23:30  Suora: Semi-fi naali 01:00  Jälkilähetys: Semi-fi naali 

11. joulukuuta 201018:45  Suora: Finaali00:00  Jälkilähetys:  Finaali
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Curl inglehden ju lkaisema ja Toni  Sepper in k i r jo i t tama matemaatt ista heitto-
val intaa käs i t te levä art ikkel i  (Cur l ingleht i  1/2010) herätt i  pal jon keskustelua 

pelaaj ien keskuudessa.  Yks i  pääaiheista keskustelussa ol i  hammerin,  e l i  v i imei-
sen k iven arvo.  Usein pelattaessa saa kuul la lauseen: ”hammerin arvo on 1.5 

pistettä”.  Cur l inglehden toimitus päätt i  tämän kunniaks i  tutk ia v i imeisen k iven 
edun arvoa joukkueel le ent istä tarkemmin.

Matemaattista heittovalintaa osa 2 

HAMMERIN ARVO 
 Taulukossa 1 esitetään numeraalisessa 
muodossa Toni Sepperin joukkueen tilas-
toja. Taulukko 2 käsittelee Aku Kausteen 
joukkuetta ja taulukko 3 Tomi Rantamäen.  
Luvut ovat laskettuja keskiarvoja.
 Hammerin arvo siis vaihteli tutkitu-
illa joukkueilla jo alkusarjan osalta miltei 
kolmanneksen verran. Tämä ei kuitenkaan 
korreloinut suoraan menestykseen sar-
jataulukossa, sillä heikoimmin tutkituista 
joukkueista hammerilla pisteitä kerännyt 
joukkue yllättävästi pärjäsi alkusarjassa 
kaikkein parhaiten (Sepperi ja Kauste 
alkusarjan jälkeen tasapistein). Hammerin 
arvon vaihtelu valituilla joukkueilla on 
välillä 1,12-1,53. Toisaalta siis nyrkkisääntö 
– ja usein kuultu lause – hammerin 1,5 pis-
teen arvosta ei siis vaikuta olevan kaukana 
todellisuudesta. Ainakaan miesten 
mestaruussarjan tutkittujen joukkueiden 
kohdalla.
 Hammerin korrelointi – tai korrelo-
imattomuus - suoraan menestykseen riip-
puu hyvin monesta muustakin tekijästä. 
Pelin tilanne, nollapäiden lukumäärä, 

suuret pistemäärät voitetuissa päissä, 
haettujen taktiikoiden eriävyydet sekä 
viimeisten heittäjien onnistumiset vaikut-
tavat kaikki osaltaan nyt tutkittuihin 
tuloksiin. Tarkempaa analyysiä varten 
tarvittaisiinkin huomattavasti laajempi 
otos tutkittavaksi. Erilaisten tilanteiden 
vaikutusta pistekeskiarvoon hammerilla 
tutkimmekin lisää curlinglehden tulevissa 
numeroissa.  
 Voidaan siis todeta että keskimääräis-
esti viimeisen kiven etu on odotusar-
voltaan puolentoista pisteen veroinen. 
Kokonaisuudessaan viimeisen kiven etu ei 
kuitenkaan menneen kauden SM-sarjan 
runkosarjassa tuloksissa vastaavalla tavalla 
näkynyt. Pelatuista peleistä nimittäin 
tasan puolet (28/56) päättyi sen joukkueen 
voittoon, joka oli saavuttanut viimeisen 
kiven edun ensimmäiseen päähän. Tilastol-
lisesti siis voidaan todeta vain, että viimei-
sen kiven etu pelin ensimmäiseen päähän 
ei mitään ratkaise – määräävä tekijä on 
joukkueiden välinen tasoero. 

 Artikkelisarjan matemaattiset osat perustuvat kaudella 2009-
2010 miesten sm-sarjassa pelattuihin peleihin. Sarjan tämänkertaises-
sa osassa tarkasteltavina joukkueina ovat mestaruussarjajoukkueet, 
joiden kapteeneina toimivat Toni Sepperi, Aku Kauste ja Tomi 
Rantamäki. Artikkelisarjan myöhemmässä osassa tarkastelun koh-
teena ovat kaikki sm-sarjaan osallistuneet joukkueet.  Artikkelisar-
jan viimeisen osan lehtijulkaisun jälkeen kaikki kerätty aineisto 
julkaistaan myös yleiseen jakoon Suomen Curlingliiton ylläpitämällä 
keskustelualueella osoitteessa www.curling.fi . 
 Annetuissa luvuissa voi esiintyä pientä virhettä. Virhemarginaali 
johtuu siitä, että jos esimerkkinä käytetty joukkue on esimerkiksi 
saanut pelin kahdesta ensimmäisestä päästä pisteitä, niin ei voida 
olla aivan varmoja, ovatko ensimmäisen pään pisteet saatu viimeisen 
kiven edulla vai ilman viimeisen kiven etua. Lähtökohta artikke-
lissa on kuitenkin se, että curlingliiton internetsivuilta löytyvässä 

arkistossa on esitetty ottelun ensimmäisessä päässä hammerillinen 
joukkue oikein.

Vi imeisen k iven edun merkitys

 Yksinkertaisimmillaan hammerin arvo tarkoittaa matemaattisella 
laskukaavalla: joukkueen saamat pisteet hammerin kanssa jaettuna 
pelatuilla päillä miinus joukkueen saamat pisteet ilman hammeria 
jaettuna pelatuilla päillä.  Esimerkkinä: Toni Sepperin curlingjouk-
kue onnistui kerämään kauden 2009-2010 aikana hammerillisena 
pelaamissaan 83 päässä yhteensä 48 pistettä. Hammerittomana Toni 
sai kerättyä -63 pistettä pelaamissaan 81 päässä. Toni Sepperin jouk-
kueelle hammeri oli siis kauden 2009-2010 aikana noin 1.32 pisteen 
arvoinen.

0.67 -0.53 1.20

0.37 -1.1 1,47

0.58 -0.7 1.32
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1,02 -0,54 1,56
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0,53 -0,87 1,40

2,06 0,53 1,53

0,86 -0,56 1,42

TAULUKKO 1

TAULUKKO 2

TAULUKKO 3

Nyrkkisääntö hammerin 1,5 pisteen arvosta ei siis vaikuta olevan kaukana todellisuudesta

Teksti: Erno Koliseva  Kuva: sxc.hu
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 Yleensä Suomen maajoukkuepaidan 
saa vetää päällensä kiitoksena kovasta 
työstä, jota on tehty pitkään ja hartaasti. 
Mutta curling on tässä poikkeus: vasta 
takataskussa oleva maajoukkuepaita 
laittaakin joukkueen harjoittelemaan. 
Edustuspaikan saanut joukkue joutuu vali-
tettavan usein esittämään itselleen sellaisia 
kysymyksiä, jotka olisi pitänyt kysyä jo 
vuosia aikaisemmin: 
 Mitenkäs meidän pitää muuttaa 
 harjoitteluamme? 
 Kuinka paljon harjoittelua pitää lisätä  
 ja mihin päin maailmaa?
 Miten paljon itse kukin on valmis   
 panostamaan aikaa, rahaa, lomia sekä  
 ottamaan yhteistä aikaa pois 
 lähimmäisiltään?
 Onko kaikilla pelaajilla edes 
 lähellekään sama tavoite harjoittelussa  
 tai tulevaisuudesta?
 Ovatko pelaajat yleensäkään valmiita  
 siirtymään kuntourheilijasta 
 tavoitteelliseksi curlingpelaajaksi?
 Mikä sijoitus on kisoissa tavoitteena/  
 mahdollista sillä panostuksella, joka   
 nyt annetaan?
Meidän systeemi vain sallii sen – tehdä asi-
oita nurinkurisesti. Edustusjoukkue kan-
taa vastuun siitä, miten se valmistautuu tai 
jättää valmistautumatta arvokisoihin.   
 Miksi me emme sitten harjoittele hy-
vissä ajoin tavoitteellisesti, kohti tulevai-
suutta niin kuin muissakin lajeissa? Miksei 
valita hyvissä ajoin pelimuotoa, johon 
keskittyy, esim. mixed tai doubles? Miksi 
curling jää kuntoliikunnaksi urheilullisesti 
lahjakkaille pelaajille? 

Olosuhteetko mättävät? 

 Kyllä, mutta ovathan ne kuitenkin 
paremmat kuin 1990-luvulla. Silloin 
annettiin tasoitusta muille maille ja 

harjoiteltiin paljon ulkomailla. 

Pelaajamater iaal issako on v ika? 

 En usko, mutta onko meillä keskitet-
tyä tietoa pelaajista, jotka olisivat aidosti 
valmiita panostamaan curlingiin? Kuinka 
moni potentiaalinen menestyjä jämähtää 
kuntoliikuntajoukkueeseen, koska hänellä 
ei ole tietoa muista pelaajista, jotka olisi-
vat valmiita panostamaan samalla tavalla?  
Kaudella 1998–1999  tehtiin ehdotus, 
että naisista perustettaisiin 8-10 henkilön 
maajoukkuerinki, josta valmentaja valitsee 
viisi maajoukkueeseen. Nythän tuota ideaa 
on toteuttanut Skotlanti 2000-luvulla. 
Kerrankin Suomi olisi ollut edelläkävijä?

Rahako puhuu? 

 Sillä on aina ollut merkitystä ja on 
jatkossakin, mutta se ei ole koskaan ollut 
kuitenkaan este, vaan ainoastaan energia-
hukka, koska joukkue/pelaajat ovat aina 
joutuneet haalimaan rahansa omasta tai 
toisten pussista.

Valmentaj ien puute? 

 Harjoittelutahto tulee jokaisesta 
itsestään, sitä ei voi antaa. Olishan se 
hienoa, jos olisi aina valmentaja mukana 
(6-8 kertaa viikossa?), mutta ei realistista. 
Joukostamme löytyy aina joku, joka voi 
pyydettäessä toimia ”asiantuntijana” ja 
vahtia karkeat virheet pois. Videotkin löy-
tyvät nykyään melkein joka huushollista, 
toista se oli ennen vanhaan (=1990-luvulla).

Pitä is ikö muuttaa maajoukkueen 

val intatapaa? 

 Joka arvokisoihin karsittaisiin edustus-
joukkue erikseen, MM-kisakarsintoihin 

pääsisivät vain muutamat, työnsä tehneet 
joukkueet? Motivoisiko se useampia jouk-
kueita harjoittelemaan ja panostamaan 
ajoissa ja pitkällä tähtäimellä, kärsivälli-
sesti? Todennäköisesti kyllä ja vastaavasti, 
kuka kisoihin eniten haluaa, se panostaa 
myös vielä vähän enemmän. Harjoituspäi-
väkirjoille voisi tulla käyttöä?

 Niin tai näin - työ tekijäänsä kiittää ja 
työ on tehtävä joka tapauksessa, ennem-
min tai myöhemmin. Mitä aikaisemmin 
keskustelet peilin kanssa, ja rehellisesti 
kerrot tavoitteesi ääneen itsellesi ja jouk-
kuekavereillesi, sitä oikeamman suunnan 
pystyt valitsemaan ajoissa. Jos vastauksena 
on jo nyt, että haluat tulla erittäin hyväksi 
curlingpelaajaksi ja haluat Suomen maa-
joukkuepaidan päällesi, niin aloita harjoit-
telu jo tänään. Curling on paljon muutakin 
kuin jääaikaa: se on monipuolista fyysisen 
ja henkisen kunnon rakentamista, mieliku-
vaharjoittelua, raatamista ja toivottavasti 
yhdessä muiden samanhenkisten pelikave-
reiden kanssa.

Anne Malmi

Maajoukkuepaita – siinäpä syy harjoitteluun?

Euroopan mestaruus Suomeen
Kädenvääntöä, boikottia ja mitalijuhlaa

 Jos pelit sujuivat näytöstyyliin kaukalossa niin kaukalon ulkopuo-
lella olikin sitten monenmoista kädenvääntöä Suomen hallihankkeen 
tiimoilta WCF:n kanssa. Monien turhauttavien neuvotteluiden 
jälkeen homma kärjistyi aina sille asteelle, että Markun joukkue 
kertoi vetäytyvänsä semifi naaleista mikäli tarvittavaa päätöstä vielä 
pitkitetään erään norjalaisen vaikuttajan toimesta.

Markku kie l täyty i  pelaamasta

 Semifi naaliottelun alla muu joukkue taipui pelaamaan Ruotsia 
vastaan, mutta Markku vetäytyi alkulämmittelyiden jälkeen toimitsi-
jakatsomoon. Ruotsalaisten hämmästellessä outoa ratkaisua lähtivät 
suomalaiset peliin uudistuneella kokoonpanolla. Tasainen ottelu 
eteni Suomen roikkuessa mukana ja jatkopäässä Villen jäätävällä 
määriksellä nännille ratkaistiin paikka fi naaliin.
 Lopulta asiat kaukalon ulkopuolellakin järjestyivät juuri fi naaliot-
telun alla WCF:n puheenjohtajan laittaessa norjalaisen ojennukseen 
ja tarvittavat nimet papereihin. Tällä päätöksellä myös Markku 
päätti palata kokoonpanoon. Helpottavasta tilanteesta innostuneena 
suomalaiset riensivät kentälle ja pelasivat loisto-ottelun, joka venyi 
jatkopäälle asti Tanskaa vastaan. Mestaruus ratkaistiin Markun vii-
meisellä heitolla jolla tökättiin Tanskan kivi pois pesän keskeltä.

Mestaruuden eväät

 Suomalaisten hurja tulos perustui vuosia jatkuneeseen, järjes-
telmälliseen tapaan kehittää pelillisiä ominaisuuksia, joissa varma 
määrispeli yhdistetään koviin mutta tarkkoihin poistoihin. Tämä 
kanadalaisten suosima pelityyli mahdollistaa pelaamisen laajalla 
osaamisalueella erityyppisiä vastustajia vastaan. Oberin kisoissa se 
vihdoinkin napsahti lopullisesti kohdilleen ja kun jäät olivat vielä 
erityisen nostavat suosien Markun joukkueen kaltaisia tekniikka-
taitureita, oli lopputulos historiallinen. Lisäksi kivituntemuksessa 
suomalaiset olivat nousseet Euroopan kärkeen, mikä antoi oman 
etulyöntiaseman. Eräs saksalainen curling-suuruus äityi hehkutta-
maan 11 voiton putkea seuraavasti: ”Tämä on uuden aikakauden alku 
curlingissa".

Naiset voitt ivat  B-sar jan

 Suomen naiset pelasivat Obersdorfi ssa B-sarjassa, jonka ilahdut-
tavasti myös voittivat Jaana Jokelan johdolla. Finaalissa kaatui Tsekki 
lukemin 8-4. Näin kuultiin päätöspäivän palkintojenjaossa kahteen 
kertaan Suomen kansallislaulu. Eipä taida vastaavaa tilannetta lähi-
vuosina kohdalle osua.

Saksan Obersdorf issa käyt i in suomalais i t ta in ehkäpä ik imuistois immat EM-kisat . 
Suomen miehet Markku Uusipaavalniemen johdol la le ipoivat A-sar jassa v ie läkin 

voimassa olevan voittoennätyksen häviämättä pel iäkään. Alkusar jassa kaatuivat mm. 
se l la iset  la j in suuruudet kuin Peja L indholm, Thomas Ulstrud, ja Andy Kapp.  

”Olihan ratkaisu”
Suomi oli jäänyt ottelussa alakynteen Saksaa vastaan 
ja tukalan tilanteen Markku ratkaisi Suomen eduksi 
ikimuistoisella heitolla. Vaihtopelaajana ollut Pekka 
Saarelainen muistelee heittoa:

“Valmentajakatsomossa kaksikko Keith Wendorf  ja 
skotlantilainen päätuomari olivat istumassa edes-
säni. He epäilivat vahvasti huvittuneena Markun 
suunnitelmaa, eivätkä pitäneet kulmia mahdollisina. 
Heittohan oli melkoinen tykki ja osuma täydellinen. 
Silloin minäkin, vaikka mykkä olenkin, sain kakais-
tua: “how about that” reippaalla volyymilla. Samaan 
aikaan yleisö ja valmentajakatsomo repesi spontaa-
nisti hurraamaan. Olihan se helvetinmoinen heitto.”

meisellä heitolla jolla tökättiin Tanskan kivi pois pesän keskeltä. vuosina kohdalle osua.

Teksti: Tommi Häti Kuva: Tommi Hätin arkistot
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CURLINGLEHDEN 
KENKÄTESTI

Uusia kenkiä havitte leva harrasta ja törmää melkoiseen vaih-
toehtojen v i idakkoon. Nykyise l lään jo Suomestakin on saatavi l la 

vars in laaja l t i  er i  merkkien kenkiä mal le ista puhumattakaan. 
Hyvä luette lo er i  jä l leenmyyj istä on löydettäv issä es imerkiks i 

www.cur l ing.f i :n l inkki l i s tauksesta. 

 Testin malleista Ashamei-
ta lukuun ottamatta kaikkia 

on saatavilla Suomesta. Nekin 
ovat kuitenkin helposti tilat-

tavissa esimerkiksi valmistajalta 
suoraan, jolloin toki itse kenkien 

hinnan päälle voi postimaksuja ja 
erilaisia kuluja laskea yleensä noin 

50-100 euroa. Ulkomailta tilaamis-
ta on curlingvälineissä harrastettu 

Suomessa vuosikausia ja se toimii 
valtaosalta valmistajista hyvin. Tietysti 

mitä enemmän turvaudumme välinehan-
kinnoissa kotimaisiin maahantuojiin ja 

jälleenmyyjiin, niin sitä paremmiksi myös 
vaihtoehdot ja hintataso täällä kehittyvät.
Testattavat kengät pyrittiin valitsemaan 
melko laajalta hinta-alueelta ja erilaisista 
laatuluokista aivan tarkoituksella. Kyseessä 
on kuitenkin lehtemme kautta aikain ensim-
mäinen laaja kenkätesti ja eri hintaluokan 
kengät edustavat osaltaan paitsi itseään, 
niin myös eri hintaluokkien välisiä eroja. 
Goldlinen Allegrot olivat testin edulli-
simmat ja saatavilla Suomestakin reilulla 
satasella. Vastaavasti Ashamit metallipoh-
jineen edustivat hintakäyrän toista ääripäätä 
melkein nelinkertaisilla kustannuksillaan 
Allegroihin nähden. Loput kolme osuivat 
edellä mainittujen välimaastoon, mutta ero-
sivat toisistaan muuten ominaisuuksiltaan.

Mihin kenkäval innassa tul is i  k i innittää 

huomiota? 

Hyvät curlingkengät ovat luonnollisesti 
parhaimmillaan jäällä. Erilaiset liukutyylit 
ja jopa erilaiset olosuhteet voivat kuitenkin 
suosia erilaisia kenkiä. Lopulta tärkeintä 
kenkävalinnassa on, että kengät tuntuvat 
heittäjästä hyvältä myös muuten, kuin vain 
heiton aikana ja tuovat itseluottamusta 
suoritukseen. 
 Siitä huolimatta kengistä voidaan arvi-
oida tiettyjä ominaisuuksia ja verrata näitä 
toisiin pareihin. Nykyisin monet valmistajat 
ilmoittavat omista välineistään esimerkiksi 
liukukengän hidastuvuuden, joka on hyvin 
olennainen asia kenkää valittaessa. Kaikkea 
mahdollista kannattaa toki kengistä vertail-
la, mutta parasta luonnollisesti on, mikäli 
niitä pääsee kokeilemaan ennen ostopäätös-

tä esimerkiksi lainaamalla muilta pelaajilta 
testiin haluamansa parin. 

Testattavat attr ibuut i t

Testiryhmäämme kuului viisi aktiivihar-
rastajaa, joista osalla oli kokemusta jopa 
maajoukkueympyröistä ja osa oli harrasta-
nut lajia vasta muutamia vuosia. Jokaisen 
mielipide oli silti samanarvoinen, eli pelkkiä 
kilpakenkiä emme testissämme etsineet. 
Välineiden puutteesta johtuen testasimme 
7 eriteltyä ominaisuutta jokaisesta kengästä 
suoraan niitä kokeilemalla. Testiryhmämme 
kokeili jokaista paria useiden heittojen ajan 
ja antoi tämän jälkeen arvosanat yhdestä 
kymmeneen kunkin kengän eri ominaisuuk-
sille. Lopulta arvosanat vielä tilastollisin 
menetelmin skaalattiin yhteensopiviksi 
ja laskettiin näin keskiarvoiltaan paras 
kenkäpari. Arvioidut ominaisuudet liittyi-

vät ponnistusjalan käyttäytymiseen hakilla, 
ponnistusjalan käyttäytymiseen liukuessa, 
liukujalan arvioituun nopeuteen, liukuja-
lan stabiilisuuteen liu’un aikana, pohjien 
pitoon harjattaessa, kenkien tukevuuteen ja 
istuvuuteen sekä lopulta ns. ”yleisfi ilikseen” 
ja mukavuuteen.
 Näiden ominaisuuksien lisäksi kengistä 
selvitettiin erilaisia teknisiä ominaisuuksia. 
Teknisiä ominaisuuksia ei kuitenkaan erik-
seen pisteytetty, vaan ne vaikuttivat positii-
visesti tai negatiivisesti ainoastaan arvioitu-
jen ominaisuuksien kautta – eli mikäli niillä 
todellisuudessakin on jotain merkitystä lajia 
harrastettaessa.
 Testin jälkeen jokainen testaaja antoi 
vielä oman ”ostosuosituksensa”. Eniten 
ostosuosituksia keräsi sama kenkäpari, 
joka myös voitti pisteytetyt ominaisuusar-
vioinnit. Tästä johtuen voinemme todeta 
eriteltyjen attribuuttien todennäköisesti 
vastanneen luonnollisestikin ostopäätök-
sessä tehtäviä arvioita eri ominaisuuksien 
summasta.
 Testatut kengät eivät olleet uusia, vaan 
niitä oli vaihtelevasti käytetty noin vuoden 

ajan. Uudenuutukaiset kengät ovat usein 
hyvin jäykkiä, jolloin niiden testaaminen 
ei olisi antanut todellista kuvaa eri ominai-
suuksista normaalissa käytössä. Kankeus 
häviää yleensä jo muutaman käyttökerran 
jälkeen, jolloin realistista käyttöikää kengäl-
lä on kuitenkin vielä jäljellä jopa vuosia.

Hyödyn ja hinnan suhde

Testin eri kenkäparit olivat selvästi eri 
asiakasryhmiä varten suunniteltuja. Allegrot 
soveltuvat hyvin ensikengiksi, kun taas 
Podiumit tai BalancePlus:n 500:t ovat sel-
keämmin kilpakäyttöä ja ahkerampaa har-
rastamista varten suunnitellut. Ashameissa 
metallipohjalla saavutetaan selvää hyötyä 
liukunopeuteen, mutta tästä hyödystä 
joutuu myös maksamaan huomattavasti. Jää 
jokaisen heittäjän itsensä arvioitavaksi hyö-
dyttääkö saavutettu pienempi hidastuvuus 
omaa heittoa vaiko jopa haittaa tuntuman 
löytämistä. Ja  onko tuo mahdollinen hyöty 
oikeassa suhteessa hintaan. Paras vaihtoehto 
on jälleen, mikäli itse pääsee metallipohjia 
kokeilemaan. 
 Omaa testiryhmäämme eivät Ashamit 
ainakaan hintaansa nähden vakuuttaneet, 
vaikka odotukset ennakkoon olivatkin kor-
kealla. Nopeutensa suhteen ne toki olivat 
ylivertaiset muihin nähden. Kokonaisuutena 
Ashamit eivät silti pärjänneet yhtä hyvin. 
Samalla noin kolmanneksen halvemmat Po-
diumit sekä BalancePlussan 500:t keräsivät 
tasaisesti kiitosta eri ominaisuuksistaan. 
Vaikka testin halvimmat Goldline Allegrot 
jäivätkin kokeessa selvästi pahnan poh-
jimmaisiksi, niin silti voitaneen turvallisin 
mielin todeta, ettei kengän hintalappu kerro 
missään nimessä kaikkea sen ”hyvyydestä”. 
Ehkäpä seuraavassa testissämme on tarpeen 
kokeilla samoja Ashameita myös edullisem-
milla tefl onpohjilla ja testata myös kenkien 
todellinen hidastuvuus valoporttijärjestel-
mällä.

Tekniset ominaisuudet

Asham Exhange Ultra Lite

BalancePlus 300

BalancePlus 500

Goldline Allegro

Goldline Podium Gold

Liukupohjan Liukupohjan Muotoiltu Nauhasuoja Hinta  Saatavil la 
materiaali  paksuus  pohjal l inen   n.   Suomesta  
           (k/e)  

Metal l i   -   Kyl lä   Ei   350€  E

Teflon  1 /4”   Ei   Kyl lä   250€  K

Teflon  1 /4”   Kyl lä   Ei   275€  K

Teflon  1 /8”   Ei   Ei   110€  K

Teflon  1 /4”   Kyl lä   Kyl lä   240€  K

…kengän hintalappu (ei) 
kerro missään nimessä 
kaikkea sen ”hyvyydestä”

Teksti: Riku Harjula & Erno Koliseva  Kuvat: Riku Harjula 

Testiryhmä: Pauli Jäämies, Riku Harjula, Erno Koliseva, Aku Kauste & Toni Sepperi
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 Lopulta testimme voittajaksi sekä 
pisteytettyjen ominaisuuksien kautta 
että suorassa valintatilanteessa  selviytyi 
BalancePlussan 500-malli. Testaajistamme 
peräti kolme neljästä valitsi ensisijaiseksi 
ostosuosituksekseen kyseiset kengät. 
Ominaisuuksia pisteytettäessä kokonaisar-
vosana oli 6,02. Toiseksi tulleet Goldlinen 
Podium Goldit eivät tosin pisteissä hävin-
neet kuin hieman (5,84), jolloin suhteutet-
tuna hintaan Podiumit kiilasivat niukalti 
BalancePlussien ohitse. Silti testaajien 
selväksi suosikkivalinnaksi selviytyivät 
”viissataset”. 
 Seitsemässä testatussa ominaisuudessa 
500:t keräsi eniten ykköstiloja, yhteen-
sä kolme kappaletta. Voittoluokkia oli 
yleinen mukavuus, tukevuus sekä pito 
harjatessa ja liikkuessa muuten. Avaimet 
testin voittoon tulivat kuitenkin kengän 
ominaisuuksien tasaisuudesta, sillä huonon 
arvosanan nämä vaativassakin käytössä 
pärjäävät kengät keräsivät ainoastaan pon-
nistusjalan toimivuudesta hakilla. Tämän 
ominaisuuden osalta 

kritiikkiä annettiin kuitenkin melkoisen 
paljon johtuen juuri kenkien jäykkyydestä 
ja kumman heikosta pidosta hakilla. 
 BalancePlus 500:ssa on selkeä korko 
sekä tukeva silta. Tästä johtuen ne mah-
dollistavat ns. ”kärkiliu’un” ja antavat liu-
kujalalle helpotusta myös tasapohjalla liu-
kuessa nostetulla kantapäällään. Kengissä 
on vanhaan Asham-henkeen irroitettavat 
pohjat, joten piloille mennyt liukupohja ei 
välttämättä tarkoita koko kengän uusimis-
ta. Samoin kengät saa helposti vaihdettua 
toisen kätiselle sopivaksi. Mukana tulevat 
pohjalliset ovat valmiiksi lievästi muotoil-
lut. Testin kengissä oli takajalan ”toe-tip”, 
joka tehdasvalmisteisena kuluu nopeasti 
puhki. Mikäli kiinnostusta itsetehtyyn 
kärkeen riittää, niin siihen panostami-
nen ehdottomasti kannattaa. Kengissä 
on standardina paksut neljäsosatuuman 
tefl onpohjat. Ainakin SuomiSports tuo 
BalancePlussan kenkiä maahan, joten 
saatavuus täällä Euroopan ullakollakin on 
kengille hyvä.

BalancePlus 500

+Tasaisen vahvat joka osa-alueella

+Vaihdettavat pohjat

+Liukutuntuma

-Ponnistusjalan kengän jäykkyys ja 

tuntuma hakilla

-Tehtaan liukukärjen kestävyys

Arvosana 6,02

Hinta-arvio 275e�

Monipuoliset huippukengät 
vaativaan käyttöön 
TESTIVOITTAJA & 
TOIMITUKSEN VALINTA

 Testikakkoseksi nousseet Goldlinen Podiumit jäivät vain hieman pisteissä voittajakengis-
tä, mutta hintaan suhteutettuna nousivat kärkeen edullisempina vaihtoehtoina. Silti testi-
ryhmästämme yksikään ei nostanut Podiumeja omaksi suosikkivalinnakseen. Suurin selkeä 
kritiikki kenkiä kohtaan tuli niiden korkeasta korosta, joka toki toimii osalle heittotyyleistä. 
Korko miellettiin kuitenkin jo niin suureksi, että se vei liukujalan polven epämiellyttävään 
asentoon ja hankaloitti muuta liikkumista. 
 Pisteissä Podiumit pärjäsivät kokonaisuutena kuitenkin hyvin tasaisesti ja valittiin 
parhaaksi jopa kahdessa eri kategoriassa: takajalan käyttäytymisestä liukujen aikana sekä 
liukujalan tuntumasta ja tasapainoisuudesta. Voidaankin siis sanoa Podiumien olevan hyvä 
vaihtoehto lisää tukevuutta heittoonsa kaipaaville. Ainakin mikäli jo mainittu korko ei itseä 
haittaa. 
 Myös Podiumeissa tulee vakiona neljäsosatuuman paksu tefl onpohja sekä muotoillut 
pohjalliset. Ylimääräisenä plussana kenkiin kuuluu myös nauhasuojat, jotka tarralenkkarei-
hin tottuneille ovat apuna nauhakatastrofi en suhteen. Myös Goldlineja on saatavilla suoraan 
Suomestakin ja Suomen curlingliiton jäsenetuna jopa todella huokeaan hintaan suhteutettuna 
niiden laatuun.

Goldline Podium Gold

niiden laatuun.

 +Edullisuus (Kokonaisuutena hin-talaatusuhde)
-Jalan asento korkeasta korosta johtuen

Arvosana 5,84
Hinta-arvio 240e(SCL:n jäsenetuna 180e)

Hinta-laatusuhteen 
voittaja

 Hieman villistä kiiltävästä ulkonäöstään huolimatta 
myös Ashamin vaihtoehto keräsi testissä yhden testaa-
jan ostosuositusvalinnan. Kyseiset Ashamit olivat testin 
ainoat metallipohjaiset kengät, joka nostaa niiden 
hintaa huomattavasti. Metallipohjia harkitsevan täytyy 
muistaa niiden vaatimukset hoidon ja huolenpidon 
suhteen. Metallipohjat tuovat kenkiin huomattavasti 
nopeutta tefl oniin verrattuna, mutta samalla epäva-
kautta. Tämä näkyi myös testaajien antamissa pisteis-
sä. Ashamit voittivat liukujalan nopeus-kategoriassa 
muut kengät aivan ylivoimaisesti, mutta jäivät samalla 
viimeiseksi arvosanoissa liukujalan tasapainon osalta. 
Kokonaisuudessaan kengät sijoittuivat testin kolman-
siksi melkoisen kauas kärkiparista. 
 Kritiikkiä Ashamit keräsivät myös muotoilusta. 
Puolet testaajista valitti kenkien ”taipuvan väärästä 
kohdasta”, mikä käytössä aiheuttaisi jalkapöytään hier-
tymiä. Toki tämä on yksilöllinen asia ja riippuu heit-
täjän jalasta. Kengät olivat testin selvästi kevyimmät, 
mikä varmasti miellyttää osaa käyttäjistä. Liukukärkeä 
tai nauhasuojia ei kenkiin standardina kuulu, mutta 
liukupohjat ovat testivoittajien tapaan vaihdettavat ja 
niihin on saatavilla eri materiaaleja. Tefl onpohjat myös 
alentavat hintaa noin 50 euroa ja tuonevat kengille lisää 
käyttöikää etenkin harrastekäytössä. 
 Kokonaisuudessaan testin metallipohjaiset Ultra 
Litet antavat nopeutta liukuun sitä kaipaaville, mutta 
myös vaativat tällöin harrastelijaa selvästi parempaa 
heiton tasapainoa. Suurimmat miinukset kengille tulee 
kuitenkin niiden hintavuudesta, abtraktista ulkonäöstä 
sekä heikosta saatavuudesta Suomessa.

Asham Exchange Ultra Lite

+Metallipohja (nopeus)

-Hinta
-Saatavuus (tilattava ulkomailta)

-Muotoilu
-Metallipohja (tasapaino)

Arvosana: 5,43
Hinta-arvio:  350e

Vaativat ja kalliit , mutta 
osaavissa käsissä myös 
antavat paljon.

 Testin toiset BalancePlussat jäivät ilman ostosuosituksia, mutta voittivat pisteytyksissä 
hakkituntuma-kategorian. Huonoimpia pisteitä eivät kengät missään luokassa keränneet ja 
suoritus kokonaisuudessaan oli hyvin tasainen. Jopa hieman hajuton ja väritön. Varsinaisia 
hurraa-huutoja ei kommenteista löytynyt, mutta kritiikkiä sitä vastoin oli. Kenkien tuntuma 
jäähän oli neljäsosatuuman pohjasta huolimatta ”kuin sukkasilleen olisi jäällä ollut”, mikä 
kertoo kenkäpohjan ohuudesta. Tämä taas heijastuu suoraan esimerkiksi lämmöneristykseen 
mainoslauseista huolimatta. Toinen selvä kritiikki tuli kenkien toisistaan eroavasta korkeu-
desta, sillä paksua liukupohjaa ei oltu kompensoitu pitokenkään millään tavoin. 
 Positiivisena asiana kenkiin kuuluu vakiovarusteena nauhasuojus, mutta ponnistusjalan 
liukukärkeen pätevät samat arviot kuin testivoittajiinkin. Tehtaan liukukärki kuluu puhki 
nopeasti. Testatuissa kengissä kärki oli itse valmistettu paksusta muovista, joka auttoi kenki-
en nopeudessa mutta heikensi niiden tasapainoa. Ero pisteissä seuraaviin oli kuitenkin niin 
selvä, ettei itsetehty ”toe-tip” vaikuttanut tuloksiin yleisesti millään tavoin. 
Kenkien saatavuus Suomesta on hyvä, mutta hinta on niin lähellä testivoittaja-isoveljiä, että 
hintaero kannattaa poikkeuksetta kääntää 500:n hyväksi. 

BalancePlus 300

Kenkien saatavuus Suomesta on hyvä, mutta hinta on niin lähellä testivoittaja-isoveljiä, että 
hintaero kannattaa poikkeuksetta kääntää 500:n hyväksi. 

+Hakkituntuma
-Korkoero
-Heikko hintalaatusuhde 
-Tehtaan liukukärjen kestävyys

Arvosana: 5,16
Hinta-arvio:  250e

Tasapaksut valinnat, jotka häviävät testin toisille BalancePlussille selvästi

 Allegrot soveltuvat parhaiten aloittelijakäyttöön mukavuutensa, jähmeän jäätuntuman 
ja hintatasonsa vuoksi. Vaativampaan käyttöön niistä ei kuitenkaan mitenkään ole. Allegrot 
keräsivät testin jumbosijan peräti neljässä kategoriassa: liukujalan nopeudessa, ponnistusjalan 
tuntumassa liukuessa, yleistuntumassa sekä pidossa harjatessa. 
 Hintaa kengille kuitenkin kertyy esimerkiksi Oulunkylän Curlingshopista vain 110 €, 
joten edullisiksi ensikengiksi Allegrot soveltuvat hyvin. Niiden lenkkarimainen ulkonäkö vain 
vahvistaa vaikutelmaa aloittelijan kengistä. Heiton kehittyessä ja ponnistuksen parantuessa 
kengät eivät kuitenkaan vastaa enää tarkoitustaan vaan esimerkiksi vääntävät liukua helposti 
suunnastaan. Tämä toki johtuu osin ohuesta liukupohjasta, mutta myös kenkien heikosta 
tuesta jalkapöydälle.

Goldline Allegro

tuesta jalkapöydälle.

+Hinta
-Kaikki muu Arvosana: 3,16

Hinta-arvio:  110e

Harrastekengät 
aloittelijoille

28



S U O M E N  C U R L I N G L E H T I  4  •  2 0 1 0

30

S U O M E N  C U R L I N G L E H T I  4  •  2 0 1 0

31

S U O M E N  C U R L I N G L E H T I  4  •  2 0 1 0

 
Cur l ingin 
Suomen mes-
tare iden ets intä on 
jä l leen a lkanut ni in miesten 
kuin naistenkin osalta.  Kuluval-
le kaudel le  2010/2011 on tapahtunut 
muutamia mielenki intois ia muutoksia sekä 
kokoonpanoissa että y le isemmin jopa 
kärki joukkueiden väl is issä voimasuhteissa.

 Ennen kauden alkua eniten huomiota 
tutusti keräsi jälleen ns. pelaajapörssi ja 
siitä seurannut ”dominoefekti” joukkueiden 
kokoonpanojen varmistumisessa nykyiseen 
muotoonsa. Kuten niin usein aiemminkin, 
muutaman mahdollisesti muutosta omaan 
uraansa hakevan pelaajan päätöstä odotet-
tiin useammassakin joukkueessa. Näiden 
pelaajien uusien suuntien vahvistuttua myös 
muiden joukkueiden kokoonpanot varmis-
tuivat. Tosin voimasuhdespekulaati-
oissa kannattaa muistaa, että tämän 
kauden uusien sääntöjen mukaan 
on sallittua täydentää joukkuetta (ja vaihtaa 
vielä kyseisellä kaudella debytoimattomia 
pelaajia) kesken kaudenkin. Jonkinlaisia 
yllätysmomentteja tämäkin voinee yleisölle 
tarjota kauden myöhemmässä vaiheessa.
 Miehissä menneen kauden mitalijouk-
kueista Aku Kausteen pronssille yltänyt 
kuusikko menetti kokeneen varakapteenin-
sa Jani Sullanmaan, jota voidaan pitää 
menestyksen kannalta isona pettymyksenä. 
Hopealle nousseen Markku Uusipaaval-
niemen joukkueesta vuorostaan lähtivät 

Tuomas Huolman sekä Kimmo Ilvonen. 
Tosin tilalle rekrytoitiin esittelyjä kaipaama-
ton ex-maajoukkuejyrä Tommi Häti, joten 
joukkueen menestysmahdollisuudet tuskin 
ainakaan kaventuivat aiemmasta. Ilvonen 
puolestaan liittyi Tomi Rantamäen tois-
savuotiseen mestarijoukkueeseen.  Kiiski-
sen hallitseva mestarijoukkue ei sen sijaan 
muutoksia kokenut.  
 

Kaksi  y l i tse muiden

 Kiiskisen joukkue osoitti menneellä 
kaudella, ettei silloisissa kokoonpanomuu-
toksissa ollut kyse palautumisesta harraste-
lijamentaliteettiin, joten todella iso yllätys 
olisi, mikäli joukkue ei tälläkin kaudella olisi 

kahden parhaan joukossa. Kahden parhaan 
siksi, että syksyn mittaan ahkerasti hyväta-
soisia ulkomaanturnauksia kolunnut Markku 
Uusipaavalniemen uusin kokoonpano tullee 
tekemään mestaruustaistosta Kiiskiselle 
vielä mennyttä kauttakin hankalamman. 
Markun joukkueessa suurin kysymysmerkki 
lieneekin kipparin itsensä motivaatio. Mikäli 
olympiamitalisti näkee mestaruuden realis-
tisena mahdollisuutena ja saa tsempattua 
itsensäkin takaisin huippukuntoon näyttää 
tuleva SM-tittelin metsästys todella jännit-
tävältä. Jos näin ei käy, voi joukkue valahtaa 
yllättävänkin kauas mestaruustaistosta. 
Kiiskisen osalta suurimmat kysymysmerkit 
liittyvät hajanaiseen syyskauteen (loukkaan-
tumiset, aiempaa kevyempi panostaminen) 
sekä henkisellä puolella tulevien EM-kisojen 
menestykseen. Hyvä tulos EM:stä voi 
innostaa joukkueen aivan uusiin liekkeihin, 
kun taas rankka pettymys heijastunee myös 
SM-sarjaan panostamiseen.
 Kärjen takana ovet ovatkin auki useam-
malle joukkueelle. Niin paperilla heikenty-
neen Aku Kausteen, viimekaudella yllättä-

neen Toni Sepperin kuin toissavuotisen 
mestarin Tomi Rantamäenkin mah-
dollisuudet ylempään loppusarjaan ja jopa 
pronssimitalille ovat hyvin lähellä toisiaan. 
Kaustetta lukuun ottamatta mitään valtavia 
muutoksia ei kokoonpanoissa ole tapahtu-
nut. Ykkösdivisioonan voittanut Rissanen 
taistelee lähinnä sarjassa säilymisestä. 
 Aivan oma kysymysmerkkinsä on Jani 
Sullanmaan uusi joukkue, joka koostuu 
niin nykyisistä kuin puoli vuosikymmentä 
vanhemmistakin juniorimestareista. Po-
tentiaalia mitalitaistoon heillä varmasti on, 
mutta uudella joukkueella voi usein kulua 
paljonkin aikaa yhteenhitsautumiseen. 
Mestaruussarjakarsinnoissa nuori joukkue 
kuitenkin peittosi lupauksia antavasti sekä 
Timo Kausteen konkarit että pitkään 
SM-sarjaa tahkonneen Markus Sipi-
länkin. Tasaisuuden löytäminen otteisiin 
määrittää pitkälti sen, joutuvatko nuoret 
karsimaan paikastaan ylös myös ensi vuon-
na vai yltävätkö he pienoisena yllätyksenä 
heti ensimmäisellä yhteisellä kaudellaan 
jopa mitaleille saakka.
 Avoimesta karsinnasta miesten viimei-
sen SM-sarjapaikan ansaitsi itselleen Mar-
kus Sipilän kipparoima joukkue, jolle suurin 
haaste tulevalla kaudella lienee kuitenkin 
taisteleminen sarjapaikkansa suorasta uu-
simisesta. Mainittakoon, että Sipilä lunasti 
SM-sarjaoikeutensa karsinnan kautta nyt 
viidennen kerran perättäin.
 Yksittäisissä peleissä yllätyksiä tul-
laan varmasti näkemään, mutta muutoin 

sarja voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 
mestaruudesta taistelevaan parivaljakkoon, 
yllätysvalmiiseen keskikastiin sekä sarja-
paikan uusimiseen keskittymään joutuvaan 
muutamaan porukkaan.  Nyanssina huomi-
oitakoon, että viimeksi kaudella 2003-2004 
miesten mestaruussarjaa (sen korkeinta 
lohkoa) tahkottiin tulevan kauden tapaan 
ainoastaan pääkaupunkiseudun ja Hy-
vinkääläisin joukkuein. Divareissa löytyy 
onneksi edelleen paljon väriä muiltakin 
paikkakunnilta.

Nais issa uutta mielenki intoa

 Nyt jo kahdesti perätysten mestariksi 
noussut Ellen Vogtin kipparoima jouk-
kue joutuu aivan uudenlaisten haasteiden 
eteen. Joukkue uudistui hieman, mutta jo 
menneellä kaudella mestaruus ratkesi vasta 
aivan viime metreillä Tiina Kölhin jää-
dessä joukkueineen toiselle sijalle. Uudeksi 
haasteen tekee se, että nyt näiden kahden 
ennakkosuosikin asemaa horjuttaa peliken-
tille palanneen takavuosien moninkertai-
sen mestarin Anne Malmin uusiutunut 
kokoonpano. Lienee epätodennäköistä, että 
uusi haastaja nousisi heti takaisin kärkeen, 
mutta sen sijaan varmaa on, että Malmi 
pelikavereineen tulee hämmentämään mes-
taruustaistoa omalta osaltaan. 
 Muut naisten mestaruussarjan jouk-
kueet jäänevät vielä kamppailemaan siis 
korkeintaan pronssista tai mitalikolmikon 
ulkopuolisista sijoituksista, joskin yksit-

täisiä yllätyksiä pitkässä sarjassa varmasti 
nähdään. Positiivista oli nähdä naisten SM-
sarjan osallistujamäärän kasvaneen ensim-
mäistä kertaa kahdeksaan. 

Divar i t

 Miesten ykkösdivisioona voi tulevalla 
kaudella olla menneitä kausia yllätykselli-
sempi, vaikkakin Saastamoisen kipparoi-
ma Joensuu lähtee sarjaan selvänä ennak-
kosuosikkina. Heille onkin jo hankalampi 
nimetä selkeää yksittäistä haastajaa, sillä 
käytännössä jokainen joukkue voi voittaa 
kenet tahansa sarjan vastustajistaan.  
 Kakkosdivisioonasta sekä Perkiön 
nuorukaiset että Stenmanin joukkue 
nousivat ylemmäs ja vastaavasti Nummila 
sekä Parviainen valahtivat alemmalle sar-
jatasolle. Alkaneen kauden osalta kakkosen 
kärkipäässä todennäköisimmin taistelevat-
kin lähes täysin uusiutunut Nummilan jouk-
kue, Parviainen sekä tasaisesti kehittynyt ja 
hienosti kautensa aloittanut Tähtinen. 
 Kaikenkaikkiaankin niin Suomen 
mestaruuksista kuin muista menestyssijoi-
tuksista käytäneen tulevalla kaudella tiivis 
ja herkullinen taisto. Tarkempi sarjaohjelma 
löytyy Suomen curlingliiton internetsivuil-
ta www.curling.fi , joilta halukkaat myös 
pääsevät viimevuotiseen tapaan seuraamaan 
pelejä suorina curlingkanavan web-tv:n 
lähetyksinä.

Uusien sääntöjen mukaan on 
sallittua täydentää joukkuetta 
(ja vaihtaa vielä kyseisellä 
kaudella debytoimattomia 
pelaajia) kesken kaudenkin.

Vain curlingissa 
mahdollista?
Mielestäni Suomen parhaassa curling-
pelipaikassa (peli- ja katsomo-olosuh-
teet huomioiden) sain kokea konk-
reettisesti curlingperheen rikkautta. 
Kangasniemellä miesten SM-sarjan 1. 
karsinnassa 22. - 24.10.2010 pelaamassa 
oli samanaikaisesti seniori- ja juniori-
curlaajia sekä pyörätuoli- ja kuurojen 
maajoukkuecurlaajat. Samalla radalla 
vastakkain näin pelaajat, joiden ikäero 
on 50 vuotta eli kaksi sukupolvea!
Missä muussa JOUKKUELAJISSA 
SM-TASOLLA tämä on mahdollista?!?

Kyllä me ollaan rikkaita!
-Anne Malmi

Teksti: Riku Harjula Kuvat: Jermu Pöllänen
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Ministeri 
on ice
 Toukokuussa 2010 Juha Rehula (kesk.) nimitettiin sosiaali- ja terveysministe-
riksi. Curlinglehden poliittisen siiven kiinnostuksen ja uutiskynnyksen tapaus herätti, 
sillä kyseessä on tiettävästi Suomen ensimmäinen ministeritason harrastecurlaaja! 
Pitkän uran politiikassa tehnyt 47-vuotias Rehula on toiminut mm. kansanedustajana 
jo vuodesta 1996. 
 Sitäkin olennaisempaa on miehen pitkähkö ja menestyksekäs ura Lahden cur-
lingpiireissä. Juhan omat internetsivut kertovat harrastuksesta seuraavaa: ” Aivan 
uuden kokemuksen on tuonut jo kahdeksan vuoden ajan curling, tuo olympiakisojen yleisö-
suosikki, josta plakkarissa on Lahden Kortteliliigan mestaruudet vuosilta 2005, 2006, 2007 
ja 2008 sekä hopeatila vuosilta 2004 ja 2009.” Ministerin joukkuepiiristä tihkuneiden 
tietojen mukaan Rehula haluaa politiikan termein ”pitää kivensä keskustassa”, 
mikä luvannee hankalia aikoja tulevaisuudessakin Juhan joukkueen vastustajille. 
Suomen Curlinglehti onnittelee ministeri Rehulaa (näin jälkikäteen) ansaitusta 
ministeripestistä ja toivottaa onnea jatkoon niin työ- kuin curlingurallakin! 

Ministeri 
on ice
 Toukokuussa 2010 
riksi. Curlinglehden poliittisen siiven kiinnostuksen ja uutiskynnyksen tapaus herätti, 
sillä kyseessä on tiettävästi Suomen ensimmäinen ministeritason harrastecurlaaja! 
Pitkän uran politiikassa tehnyt 47-vuotias Rehula on toiminut mm. kansanedustajana 
jo vuodesta 1996. 
 Sitäkin olennaisempaa on miehen pitkähkö ja menestyksekäs ura Lahden cur-
lingpiireissä. Juhan omat internetsivut kertovat harrastuksesta seuraavaa:
uuden kokemuksen on tuonut jo kahdeksan vuoden ajan curling, tuo olympiakisojen yleisö-
suosikki, josta plakkarissa on Lahden Kortteliliigan mestaruudet vuosilta 2005, 2006, 2007 
ja 2008 sekä hopeatila vuosilta 2004 ja 2009.”

Voita uusi Goldlinen curlingharja!

Kerro kuluneen vuoden mieleenpainuvin curlinglehtimuistosi ja osallistu samalla arvontaan. 

Mikä artikkeli säväytti? Mikä tyydytti tiedonjanosi? Mistä aiheesta haluaisit lukea lisää? Mihin aihepiiriin emme ole edes kajonneet vielä?

Osallistu Curlinglehden kehittämiseen jakamalla meille mielipiteesi osoitteessa:

 www.curling.fi 

Kertomalla omat lempiartikkelisi, ideasi ja

 kehitysehdotuksesi autat suomalaisen 

curlingväen pää-äänenkannattajan

 kehittymistä entistä 

mielenkiintoisemmaksi julkaisuksi!

Kaikkien vastanneiden kesken

 arvomme uuden Goldlinen curlingharjan.

 Arvonnan voittaja julkistetaan

 kevään 2011 ensimmäisessä lehdessä

 helmikuun lopulla.

Pienen edustuspelaajaryhmän 
masinoimana Ol l i  R issasesta 

le ivott i in la j in nokkamies 
syksy l lä  1997. Nyt hän on 

Suomen Cur l ingl i i ton pitkäaikais in 
puheenjohtaja.  Tuskin osas i  Ol l i 

arvata että puheenjohtajan pest i 
v ie a ina L innan juhl i in ast i .

Teksti: Tommi Häti Kuvat: Tommi Hätin arkisto

Teksti: Riku Harjula Kuva: Jake Ropponen
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 Ollin loppuvuoden rutiineihin ovat 
kuuluneet pitkään EM-kisareissut ja nyt 
kyseessä ovat jo 13. EM-kisat putkeen. 
Ensimmäisen kerran hän oli mukana 
Flimsissä 1998. 
 –  Kisoissa osallistun moniin ECF:n ja 
WCF:n kokouksiin. Olympialaisten myötä 
WCF on rikastunut merkittävästi ja vireillä 
on paljon hankkeita eri jäsenmaissa. Viime 
vuosina on yleistynyt kulisseissa politikointi, 
mikä on ilmennyt mm. yllättävissä puheen-
johtajavaihdoksissa. Uudet puheenjohtajat 
tulivat niinsanotusti puskista kun joukko 
jäsenmaista oli sopinut uusien ehdokkaiden 
läpiviennit, Olli kertailee.
 Vanhoilla ja vahvoilla curling-mailla 
kuten Sveitsi, Ruotsi ja Skotlanti on edelleen 
iso painoarvo ECF:ssä. Oman maus-
teensa ovat tuoneet Itä-Euroopan 
maat. Kullakin maalla kun on yksi ääni, 
niin vanhat curling-maat ovat jääneet 
vähemmistöön.

Puheenjohtajaks i  y l lätysvetona

 Aikanaan Ollin valinta Liiton puheenjoh-
tajaksi tuli myös hieman yllätyksenä silloi-
selle hallitukselle. Puheenjohtajana tuolloin 
oli vuosia ollut Matti Orrainen ja hänen 
jatkolleen ei vielä nähty estettä. Joukko 
kilpapelaajia oli kuitenkin tyytymätön Liiton 
hallituksen tapaan johtaa ja edistää lajia 
maassamme. Viralliseksi olympialajiksi hy-

väksyminen Naganon kisoissa 
1998 avasi uudet 

näkymät suomalaisellekin curlingille ja asioi-
ta oli syytä alkaa edistää hartiavoimin.
 –  Kesällä 1997 Tommi Häti soitti 
minulle ja tiedusteli mahdollisuudesta 
asettua puheenjohtajaehdokkaaksi tulevassa 
syyskokouksessa. Kävi selväksi että suuret 
seurat Hyvinkään ja Joensuun johdolla olivat 
antamassa kannatuksen minulle ja näin ollen 
läpimeno olisi varma äänienemmistön suh-
teen. Mietin asiaa aikani ja kerroin suostuva-
ni ehdolle. 
 Ollin ehdokkuuden selvittyä Matti päätti 
olla asettumatta uudelleen ehdokkaaksi 
ja vetäytyi kokonaan hallitustoiminnasta. 
Samalla osa Matin luottomiehiä jätti myös 
hallituksen ja tilalle tuli uusia, nuorempia 
tekijöitä.

 Ollin ensimmäisellä toimikaudella saatiin 
paljon merkittäviä edistysaskelia suoma-
laiseen curlingiin. Miesten maajoukkueen 
sensaatiomainen MM-mitali keväällä 1998 
valpastutti lopullisesti olympiakomitean, 
Vierumäen kanssa sovittiin SM-sarjan 
aloittamisesta ja WCF:ltä saatiin kunnon 
kivisarjat. Markku Uusipaavalniemellä 
oli puheenjohtajan ohessa iso rooli edellä 
mainittujen yhteistöiden alkamisessa.
 –  Yksi selkeä linjaus puheenjohtajakau-
dellani on ollut määrätietoisesti vankistaa 

suhteita Euroopan ja Maailman 
curlingliittoihin, 

sekä saada Suomi vankemmin mukaan 
päättämään asioista. Tästä on tullutkin hyvää 
palautetta WCF:n taholta.

Sattumien kautta cur l ingin par i in

 Ollin tutustuminen curlingiin oli monien 
sattumusten summa. Turussa varttunut 
nuorukainen muutti 1977 perheen kanssa 
Vantaalle hänen isänsä siirtyessä Suomen Ap-
teekkariliiton toimitusjohtajaksi. Sittemmin 
Olli tutustui Talin golff areihin ja pieni ryhmä 
sai ajatuksen kokeilla curlingia Pirkkolan 
jääradalla talvella 1984.
 – Ensialkuun meidän piti kaivaa lumen 
alta rata-alue ja sitten päästiinkin jo kokeile-
maan outoa lajia. Kipinä syttyi saman tien ja 
seuraavana vuonna olimmekin perustamassa 
M-Curlingia Myyrmäelle. Eskolan Jorma 
junaili radan jäähallin yhteyteen ja näin toi-
minta pyörähti käyntiin.
 Paria vuotta myöhemmin Juhani Hei-
nosen neuvomana M-Curling osallistui Hy-
vinkään paikallissarjaan ja kehitys sai uutta 
vauhtia. Samoihin aikoihin Olli lähti myös 
mukaan Liiton toimintaan.
  – Alusta asti ollaan pelattu kimpassa 
Kai Wistin ja Kausteen veljesten Petrin 
ja Timon kanssa. Kai oli minulle tuttu jo 
70-luvulta alkaen golf-harrastuksen kautta. 
Kausteet lajin pariin toi Petrin appiukko, 
apteekkari  Mauno Turunen, joka oli 
yksi M-Curlingin toiminnan käynnistäjistä. 
Sittemmin Timo lähti joukkueesta mutta 
Petrin ja Kaitsun kanssa tahkotaan yhdessä 
edelleen.
 Ollin vaimo Minna on ollut mukana 
curlingissa 80-luvun loppupuolelta alkaen. 
Tyttäret Tuuli ja Pinja pelasivat pari kautta 

mutta kun Myyrmäen rata lopetettiin niin 
harrastaminenkin hiipui. 

Senior i - ikä kolkutte lee

 Parhaaksi saavutukseksi Olli nostaa em-
pimättä vuoden 1994 SM-kisoista saavutetun 
pronssimitalin. Tilillä on myös yksi SM-
cupin voitto vuodelta 2007, mutta sen arvoa 
hän ei pidä niin korkeana koska terävin kärki 
ei osallistunut turnaukseen.
 – Parin vuoden päästä ylitän seniori-
iän ja haaveena on voittaa mestaruus sekä 
päästä MM-kisoihin. Muutama vuosi siinä 
on aikaa toteuttaa haave ennen kuin kova 
1965-syntyneiden ikäryhmä tulee jyräämään 
seniorisarjoihin. Saattaa olla että Jussi Uu-
sipaavalniemi, Jari Laukkanen ja Petri 
Tsutsunen kokoavat vanhan porukkansa ja 
heitä ei taida kukaan Suomen kentillä lyödä.

Ik imuistoiset  EM-kisat

 Näin EM-kisanumeron tiimoilta oli syytä 
tiedustella myös Ollin ikimuistoisia muistoja 
eurokentiltä, jotka ovat vuosien mittaan tar-
jonneet hänelle tukuittain hienoja muistoja 
ja ystäviä ympäri maailman. Kahdet EM-
kisat ovat jääneet erityisesti Ollille mieliin. 
 – Ensimmäinen kisamatkani Flimsiin oli 
tietenkin hieno kokemus mutta varsinainen 
kohokohta oli vuoden 2000 kisat Obersdor-
fi ssa. Suomen miehet voittivat kisat puh-
taasti 11 voiton putkella, naisemme voittivat 
B-sarjan ja sitten se uskomaton hallihan-
kevääntö (kts s. 24). Voisi sanoa että siellä 
koin tunnetasolla kummankin ääripään, Olli 
muistelee. 
 – Markun vetäytyminen semifi naaliot-
telusta tuntui poikkeuksellisen raskaalta. Se 
hetki päättyi katsomossa osaltani kyyneliin 
mutta kun pojat veivätkin voiton jatkopään 
jälkeen, olin haljeta riemusta. Ennen fi naalia 
saimme Suomen hallihankkeeseen tarvitta-
vat allekirjoitukset ja heiluttelin Markulle 
voitonriemuisena paperia katsomosta
Markku kuittasi, puki peliasunsa päälle ja 
loppu onkin historiaa.

Parin vuoden päästä ylitän 
seniori-iän ja haaveena 
on voittaa mestaruus sekä 
päästä MM-kisoihin.
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 Seuraavana vuonna Vierumäen koti-
kisoissa Markun joukkue nappasi EM-
pronssia mutta sen jälkeen on jatkunut 
turhan pitkäksi venynyt mitaliton kausi. 
Olli on tietysti miettinyt menestyksen 
hiipumisen syitä ja keinoja on koetettu 
ratkoa Liitossa.
 – Meidän kärki on ollut liian pitkään 
liian kapea. Enää ei ole Markun menes-
tysjoukkueen kaltaisia tinkimättömiä 
työmyyriä ilmaantunut. Hyvien valmen-
tajien puuttuminen on ollut iso puute 
ja siihen Liittokin on nyt tosissaan 
päättänyt tuoda parannuksen. 

Pres identt i  Halosta hala i lemassa 

 Ollin huippuhetki uralla osui 
Torinon olympiakisoihin ja erityisesti 
huikeaan määrikseen päättyneessä semi-
fi naaliottelussa. Presidentti Halonen 
oli seurueineen tullut myös paikalle ja 
Ollilla oli kunnia opastaa kollegaa lajin 
saloihin. Voiton ratkettua Olli spon-
taanisti heittäytyi riemusta reveten 
Halosen syleilyyn.
 – Koko se mediasirkus joka silloin 
nousubuumissa iski, oli todella ikimuis-
toinen. Vientiä riitti vielä kisojen jäl-
keenkin. Yhtäkkiä marginaalilaji curling 
oli lähes päivittäin lööpeissä.
 Olympianostatuksen kruunasi lop-
puvuodesta tullut kutsu Linnan juhliin 
yhdessä hopeajoukkueen kanssa.
 Kaiken kaikkiaan voidaan todeta 
että Olli on todella aktiivinen toimija 
curlingin kaikilla saroilla. Hän osallistuu 
turnauksiin, vaikuttamiseen Suomessa ja 
ulkomailla sekä edistää lajin tunnettuut-
ta maassamme. Erityisen iloinen hän 
on Liiton saatua vihdoinkin palkattua 
määräaikaisen työntekijän hoitamaan 
lajin edistämistä ja juoksevien asioiden 
hoitamista. Ollin valinta lokakuussa 
jatkamaan puheenjohtajana pitää hänet 
edelleen suomaisen curlingin keskiössä. 
Ja hyvä niin.

Olli Rissanen

Varatuomari

Naimisissa

Aloittanut curlingin 1984

Curlingliiton puheen jotajana 1998 -

ECF:n varapuheenjohtaja 2009 -

 Puheenjohtajamme on vaatimaton mies, 

joka ei juurikaan pidä meteliä itsestään. 

Olli on tehnyt mielettömän määrän töitä 

suomalaisen curlingin hyväksi ja pitänyt 

aina Suomen lippua korkealla myös kansa-

invälisissä curling-piireissä, mistä suorana 

seurauksena Suomelle on mm. myönnetty 

jo useat arvokisat. Yhteiset EM- ja MM-

kisareissumme WCF:n ja ECF:n kokouksiin 

ovat sujuneet mainiosti ja mukavan ren-

nosti vaikkei ihan ilman kommelluksia aina 

ollakaan selvitty. Virallisissa tilanteissa Olli 

hyvänä lakimiehenä punnitsee tarkkaan 

sanomisensa mutta saattaa sitten yllättää 

kuten aikoinaan Courmayeurin EM-kisoissa 

kun Kikan porukka saavutti MM-kisapaikan 

voittamalla Schöppin: Olli riemastui niin 

että hyppäsi vieressä seisoneen Hollannin 

WCF-edustajan syliin. Ja aika moni muista-

nee myös Torinon "presidentti-presidentti-

halauksen".
-Riikka Louhivuori

Presidenttien halaus



Kivivuorenkuja 4 A 3, 01620 Vantaa
Puhelin  040 553 1233
Faksi  (09) 276 7254
Sähköposti: liitto@curling.fi 

Ole rohkeasti mukana tukemassa suomalaista curlingia!

Curlinglehti tarjoaa nyt mainostilaa 
yrityksille, tapahtumille, järjestöille 
jne. entistä edullisemmin. Mainosti-
lasta saadut tulot käytetään lehden- 
sekä Suomen Curlingliiton toiminnan 

kehittämiseen täysimääräisesti. Tal-
vikampanjallamme tarjoamme väril-
lisen mainostilan lehtemme neljään 
seuraavaan numeroon yhden nume-
ron hinnalla:

1/3 sivun kokoinen mainostila neljään lehteen  200€+alv. (260€)

Puolen sivun mainos (4nroa)     350€+alv. (454€)

Sivun mainos (4nroa)      500€+alv. (649€)

Takakansi (4nroa)       1000€+alv. (1298€)

Lehtemme tavoittaa vuosittain noin 5000 kontaktia. Tarkemmat tiedot sekä 
esimerkiksi mediakortti osoitteesta rharjula@gmail.com tai +358400528778.


